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Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van blink buitenschoolse opvang. Met behulp 
van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de 
kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te 
bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan 
met kleine risico’s. Dit beleidsplan is gebaseerd op de nieuwe wet en regelgeving geldend vanaf 1 
januari 2018 gesteld vanuit de wet IKK. Om tot dit beleidsplan te komen zijn, aan de hand van 
diverse thema’s, gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier 
van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien 
noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.  

Debbie Peeterse is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid 
komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en 
het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een 
thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over 
het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen 
maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, 
zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan 
niet moet worden aangescherpt. 

 

 

  



 

 

2 Missie, Visie en Doel 
 

2.1 Missie 
Blink biedt pedagogische verantwoorde buitenschoolse opvang in een huiselijke omgeving waarbij 
het kind centraal staat. Blink wil graag dat alle kinderen met plezier komen spelen en zich bij ons 
thuis voelen. Dit proberen wij te bereiken door kinderen op te vangen in een veilige en gezonde 
omgeving. Dit doen we door:  

- kinderen af te schermen van grote risico’s 
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s 
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling 
 
2.2 Visie 
Blink buitenschoolse opvang staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit 
waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van 
kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten 
situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving 
vormt de basis van dit alles.  

In elke veilige en gezonde leefomgeving blijven echter altijd risico’s aanwezig. Er zal altijd sprake 
zijn van kleine risico’s maar ook van grote risico’s. Om de kans zo nihil mogelijk te maken dat deze 
risico’s realiteit worden doet blink uiterste best om maatregelen hiertegen te treffen. 

2.3 Doel 
Blink streeft ernaar om binnen 3 maanden alle kinderen bewust te maken van kleine risico’s en de 
hiertegen genomen maatregelen. De bewustwording van kleine risico’s zien wij als een belangrijk 
punt omdat wij hiermee de kinderen willen leren omgaan met risico’s maar ook de kans op de 
risico’s willen verminderen. Blink heeft op dit moment alle maatregelen die uit de laatste risico-
inventarisatie zijn gekomen verholpen of genomen. Hierdoor rest voor blink nu nog de stap om 
bewustwording te creëren bij zowel de kinderen als bij de medewerkers. 

De actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluatie is inzichtelijk voor alle pedagogisch 
medewerkers, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders. Alle nieuwe 
medewerkers ontvangen bij aanvang van de werkzaamheden bij blink-bso een welkom’s mail. Hierin 
staat duidelijk aangegeven dat iedereen die werkzaam is bij blink-bso hiervan op de hoogte dient te 
zijn en hier ook dient na te handelen. De ouders ontvangen bij elke maandfactuur de link naar de 
actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Ook vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien 
van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De 
belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:  

- Het bewustzijn van mogelijke risico’s  
- Het voeren van een goed beleid op grote risico’s  
- Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.  
 
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen 
spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

  



 

 

                     

 

2.4 Minimum taalniveau 

Een goede taalontwikkeling en daarmee een taalrijke omgeving is belangrijk voor het kind om een 
goede start te maken op de basisschool. Pedagogisch medewerkers moeten daarom beschikken over 
niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheden vanaf 1 januari 2023. Het gaat om de onderdelen 
luisteren, spreken en gesprekken voeren. Hierbij geldt het 3F niveau voor Nederlanders en B2 
niveau voor anderstalige beroepskrachten. Tot die tijd geldt een ingroeitermijn. Met behulp van een 
diploma of certificaat kan deze taalvaardigheid worden aangetoond. Ook pedagogisch medewerkers 
op tijdelijke en invalkrachten moeten aan deze kwalificatie-eis voldoen. Medewerkers die op 1 
januari 2023 niet aan de taal eis voldoen, kunnen niet meer werken als pedagogisch medewerker. 

Bezit 3F-certificaat: 
Alle vaste zijn in het bezit van 3F- certificaat. 1 Flexmedewerker op dit moment nog niet. Deze is 
zich hiervan bewust en zal deze dan ook voor 01-01-2023 behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

3 Grote risico’s 
 

3.1 De risico’s 
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot 
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in 
drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de 
belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen 
om het risico tot het minimum te beperken. Voor de overige risico’s waarvoor we maatregelen 
nemen verwijzen we naar de digitale map ( https://www.veiligheid.nl) waarin de complete risico-
inventarisatie is opgenomen die in september 2021 is uitgevoerd. 

3.2 Vallen van hoogte 
Binnen: Om dit risico zo klein mogelijk te houden is er altijd een pedagogisch medewerkers, of een 
beroepskrachten in opleiding of een stagiaires of een vrijwilliger aanwezig op de bovenverdieping 
als er kinderen boven spelen. Er blijft echter altijd een risico doordat kinderen gaan spelen of 
klimmen op de houten trap. Om het risico op spelen op de trap te beperken hebben we bij de 
kinderen aangegeven dat er op de trap niet gerend en gespeeld mag worden. Ook maken wij 
duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn als ze dit wel doen. Ook is er ten alle tijden een pedagogisch 
medewerker aanwezig die toezicht houdt op de trap en de kinderen aanspreekt als ze zien dat de 
kinderen toch spelen of klimmen op de trap. Wij hebben bij de trap ook pictogrammen geplaatst, 
hierdoor worden ze extra bewust gemaakt over het feit dat ze kunnen vallen en weten ze wat ze 
niet moeten doen op de trap om het risico te minimaliseren. Zodra er kinderen boven spelen zal 
hier ten alle tijden ook een pedagogisch medewerkers, of een beroepskrachten in opleiding of een 
stagiaires of een vrijwilliger aanwezig zijn om hier toezicht op te houden. 

3.3 Buiten 
Om dit risico te beperken, mogen alleen de kinderen klimmen in de aanwezige klimtoestellen op 
het schoolplein. Er blijft echter altijd een risico doordat kinderen gaan klimmen. Om dit risico zo 
klein mogelijk te maken is er altijd een pedagogisch medewerkers, of een beroepskrachten in 
opleiding of een stagiaires of een vrijwilliger aanwezig op het schoolplein wanneer hier kinderen 
aan het spelen zijn. Tevens hebben wij de kinderen duidelijk gemaakt dat ze bij het spelen en het 
klimmen in de klimtoestellen voorzichtig dienen te zijn. De kinderen zijn hierdoor bewust gemaakt 
van het feit dat ze kunnen vallen en weten zij wat zij niet mogen doen om dit risico te 
minimaliseren. 

We hebben met de kinderen afgesproken dat kinderen vanaf vier jaar gebruik mogen maken van het 
klimrek. Als ze er wel op durven te klimmen maar uiteindelijk toch niet naar beneden durven zal 
een medewerker het kind stimuleren om het toch te proberen, natuurlijk wel op een veilige manier. 
Blijkt uiteindelijk dat het toch niet lukt dan zal een medewerker het kindje naar beneden helpen en 
een gesprek voeren over hoe het de volgende keer anders kan. 

3.4 Verstikking 
Om het risico op verstikking zo klein mogelijk te houden zorgen wij er altijd voor dat het voedsel in 
kleine stukjes gesneden is en de crackers met kleine happen gegeten wordt. Er zit ten minste één 
pedagogisch medewerker bij de kinderen aan tafel tijdens elk eetmoment. Mocht het risico toch 
ontstaan weet elke pedagogisch medewerker hoe zij moet handelen. Dit is de pedagogisch 
medewerker aangeleerd tijdens de EHBO-cursus voor kinderen.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.5 Vergiftiging/verbranding 
De kans op vergiftiging is zo goed als uitgesloten omdat alle schoonmaakmiddelen, medicijnen of 
andere chemicaliën achter een goedgekeurd kinderslot worden bewaard. Deze liggen in een 
keukenkastje waar een kinderslot op zit en tevens is de keuken niet toegankelijk voor de kinderen 
omdat er een traphekje staat. Hierdoor wordt het risico op verbranding ook geminimaliseerd. 
Tijdens het koken mogen de kinderen alleen onder strikte begeleiding van ten minste één 
pedagogisch medewerker mee helpen koken, na toestemming van de ouder. De hulp tijdens het 
koken heeft alleen betrekking bij de koude ingrediënten en het kind zal niet in contact komen met 
de kookplaat of warme gerechten. De kinderen weten dat zij niet in de keuken mogen komen en dat 
als zij wat nodig hebben, het aan een pedagogisch medewerker zullen moeten vragen.  

Om het risico om verbranding te minimaliseren hanteren wij de regel dat warme dranken die 
genuttigd worden door het team, alleen genuttigd mogen worden in de keuken buiten het bereik 
van de kinderen. De pedagogisch medewerkers mogen hun koffie/thee alleen drinken op de groep 
wanneer de tempratuur gedaald is en er geen risico meer is op verbranding.  
 
De verbranding door de zon proberen wij te minimaliseren door middel van zonnebrand en 
beschermende kleding. Als wij met warme tempraturen buiten gaan spelen, zorgen wij ervoor dat 
de kinderen vooraf goed ingesmeerd zijn. Ook dragen wij er zorg voor dat de kinderen zo veel als 
mogelijk in de schaduw spelen en shirts/petjes dragen die de huid beschermen. Bij een tempratuur 
van boven de 25 graden, wordt het hitteprotocol ingezet.  
 
Het risico op verbranding door middel van het lijmpistool wordt geminimaliseerd doordat kinderen 
alleen onder strikte begeleiding van een pedagogisch medewerker hiermee mogen lijmen, en alleen 
in kleine groepjes. Ook wordt vooraf met de kinderen doorgenomen dat zowel het lijmpistool als de 
lijm erg heet zijn en wat de risico’s hiervan zijn. 
 

3.6 Verdrinking 
Dit risico is aanwezig op blink omdat wij in de zomervakantie gebruik maken van badjes die wij 
vullen met water. Ook spelen wij spelletjes met water zoals waterballon tikkertje of flessenvoetbal 
gevuld met water. Om de kans op verdrinking te verkleinen worden de zwembadjes gevuld met een 
maximale hoogte van 20 centimeter. Hierdoor is de kans op verdrinking kleiner maar niet 
uitgesloten. Om het risico nog verder te verkleinen is er ten alle tijden een pedagogisch 
medewerker aanwezig bij het zwembadje. Deze houdt de kinderen streng in de gaten en verteld de 
kinderen dat zij niet met hun hoofd in het water mogen. In het ergste geval zijn alle pedagogisch 
medewerkers op de hoogte van hoe te handelen bij verdrinking. Verder gaan wij met blink niet bij 
stranden zwemmen en maken wij geen gebruik van openbare zwembaden.  
 
Tijdens uitstapjes verkleinen wij de kans op verdrinking door met de kinderen ten alle tijden op een 
veilig afstand van water te blijven. De kinderen weten dat zij niet mogen zwemmen tijdens 
uitstapjes en dit wordt vooraf nogmaals herhaald voordat wij op uitstapje gaan. Mocht er toch een 
kind niet luisteren en in het water vallen of lopen, dan weet elke pedagogisch medewerker hoe te 
handelen doormiddel van een EHBO diploma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.7 Oversteken 
Om dit risico te beperken mogen de kinderen alleen onder toezicht oversteken van de stoep bij 
Blink naar het schoolplein van de Polygoon. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is er altijd een 
pedagogisch medewerkers, of een beroepskrachten in opleiding of een stagiaires of een vrijwilliger 
aanwezig wanneer de kinderen oversteken.  

- Op het moment dat de pedagogisch medewerker alleen op de groep staat ( 1 op 11) en één 
van de kinderen moet naar het toilet dan zullen alle kinderen op dat moment gezamenlijk 
een plaspauze houden. 

- Op het moment dat de pedagogisch medewerker samen met een een beroepskrachten in 
opleiding of een stagiaires of een vrijwilliger op de groep staat ( 1 op 11) en één van de 
kinderen moet naar het toilet dan zal de beroepskrachten in opleiding of een stagiaires of 
een vrijwilliger met het kind mee lopen naar het toilet. 

- Op het moment dat er meerdere pedagogisch medewerker samen de groep staan ( 1 op 11) 
en één van de kinderen moet naar het toilet dan zal één pedagogisch medewerker met het 
kind mee lopen naar het toilet. En de andere pedagogisch medewerker blijft bij de 
buitengroep 

 

Tevens hebben wij de kinderen duidelijk gemaakt dat er tijdens het oversteken niet gerend en/of 
gespeeld mag worden. De kinderen zijn hierdoor bewust gemaakt van het feit hoe er overgestoken 
dient te worden en weten zij wat zij niet mogen doen om dit risico te minimaliseren. 

3.8 Vervoer 

Wij gebruiken de benen, de stint en de auto als vervoersmiddel. De auto's die worden ingezet voor 
de uitstapjes zijn voorzien van een geldige APK keuring en een inzittende verzekering, en worden 
de medewerkers pas ingezet met de auto na het tonen van een geldig rijbewijs. Tevens zijn er 
voldoende zit verhogers aanwezig. Aantal zitplaatsen bepaalt het aantal zit verhogers in de auto. 
Om met de stint te mogen rijden hebben de medewerkers eerst een training gevolgd. Deze bestaat 
uit een gedeelte theorie online en een gedeelte praktijk door een instructeur. Na het succesvol 
behalen van het certificaat mogen de medewerkers pas op de stint rijden en kinderen vervoeren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
4.  Sociale veiligheid  
 
4.1 Beleid veiligheid & ontwikkelen 
Bij blink maken we gebruik van het protocol pestgedrag binnen de opvang. Deze kunt u vinden op 
de website. Dit protocol passen we toe als er pestgedrag ontstaat binnen de opvang. Als pesten 
buiten de opvang plaatsvindt, wordt het protocol ook toegepast maar met die verstande dat het 
buiten de opvang plaatsvindt, hetzelfde geld voor online pesten.  

Om te kijken of de kinderen zich op hun gemak voelen op de groep maken wij gebruik van de 
mentor observaties en het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. In het tevredenheidsonderzoek wordt 
aan de ouders gevraagd of zij het gevoel hebben dat hun kinderen op hun gemak zijn bij de 
medewerkers. De kinderen krijgen 10 vragen, als ze deze vragen zelfstandig in kunnen vullen mogen 
ze deze vragen zelf beantwoorden en anders worden ze hierbij geholpen. Momenteel hebben wij 
nog geen mentor observaties en het tevredenheidsonderzoek omdat de locatie nog niet geopend is, 
zodra wij nieuwe kinderen hebben gaan we hier uiteraard mee aan de slag. De eerst 
observatieronde zal 3 maanden na de start van de opvang plaats vinden.  

Mochten de kinderen zich niet zo fijn voelen door een traumatische ervaring of gebeurtenis buiten 
blink om of via het nieuws, krijgen zij de mogelijkheid om dit te delen tijdens het fruitmoment of 
tijdens het eten van een koekje. Mochten zij behoefte hebben aan een één op één gesprek is dit 
ook altijd mogelijk. Elk kind van blink heeft een eigen mentor aangewezen gekregen die het 
aanspreekpunt is voor het kind. Mocht de mentor die dag niet aanwezig zijn dan pakt een andere 
medewerker dit op en zal de informatie doorgeven aan de mentor en het team mocht dit nodig zijn. 
Dit kan via de medewerkers app Kindplanner  of tijdens het wekelijkse teamoverleg of bij de 
vertrouwenspersoon (Jolanda). 

Het kind mag alleen opgehaald worden door de personen die vermeld staan op het intakeformulier 
en moet ten minste 18 jaar zijn. Mocht er een uitzondering op de situatie zijn dient de ouder via de 
blink telefoon de volledige voor- en achternaam door te geven aan de medewerker van de persoon 
die het kind komt ophalen. Zodra het kind wordt opgehaald zal er gevraagd worden naar legitimatie  
om te kijken of de volledige naam en foto overeenkomen met de desbetreffende persoon. Is de 
persoon zijn ID vergeten dan wordt het kind niet meegegeven en zal hij/zij bij op blink blijven. 
Personen die niet bekend zijn bij blink mogen het pand niet betreden en zal buiten op de stoep 
moeten wachten. De voordeur is voorzien van een kierstandhouder. Ook kunt u kijken bij het 
protocol haal en breng afspraken op de site. 
4.2 Grensoverschrijdend gedrag 

Om de kans op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren zijn alle pedagogisch medewerkers op 
de hoogte van het protocol wat hierbij hoort. Elke maand worden de pedagogisch medewerkers 
overhoord om de kennis te blijven waarborgen. Tevens wordt er bij elk nieuw ontwikkelingspunt 
vanuit de wetgeving ruimte hiervoor gemaakt tijdens de wekelijkse vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.3 Vermissing 
Om het risico op vermissing te verminderen dragen alle kinderen tijdens uitstapjes, vervoer 
van/naar school en tijdens het buitenspelen blink hesjes. Tevens worden altijd alle kinderen geteld 
aan de hand van de daglijst (te vinden in kindplanner) en is er een protocol opgesteld zodat de 
pedagogisch medewerkers en stagiaires/vrijwilligers precies weten wat zij moeten doen mocht er 
sprake zijn van een vermissing. 

Mocht een kind ongemerkt weglopen bij het buitenspelen/ophalen van school is het kind te 
herkennen aan de blink hesjes. De achterwacht wordt direct gebeld en het protocol Vermissing 
wordt ingezet.  

Om dit te voorkomen worden de kinderen regelmatig geteld op basis van de kindlijsten van die dag, 
is de voordeur ten alle tijden dicht en mag deze niet zonder toestemming door kinderen geopend 
worden. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlaten van de opvang. Hiervoor maken wij 
gebruik van toestemmingsformulieren, deze zijn voorzien van; Naam kind, naam ouder, datum, 
reden van verlating, dag en tijd van ingaan uitzondering en handtekening ouder.  

De medewerkers zijn op de hoogte van de afspraken met betrekking tot verlaten opvang. In de 
checklisten map op locatie zijn blanco toestemmingsformulieren beschikbaar, daarnaast worden de 
afspraken gecommuniceerd in de blink appgroep. De toestemmingsformulieren worden opgeslagen 
in het kinddossier in kindplanner. Zo is dan inzichtelijker voor zowel de medewerker op de groep als 
de ouder.  

Tijdens de intake worden onder andere bekende gedrags- en of psychische problemen besproken 
mits aan de orde, die de kans op onvoorspelbaar gedrag verhogen. Dit wordt vervolgens verwerkt in 
het kinddossier, kindplanner en gecommuniceerd naar medewerkers via de app groep van blink. 
Ook zal deze informatie verwerkt worden tijdens de observaties van de mentor van het kind. 
Daarnaast is er een pedagogisch plan aanwezig, deze staat beschreven onder het hoofdstuk 
mentorschap te vinden op de site. 

4.4 Kindermishandeling  

Voor alle medewerkers van blink is het ten strengste verboden om kinderen op welke manier dan 
ook te mishandelen. De medewerkers zijn op de hoogte van alle protocollen over 
kindermishandeling.  Alle protocollen zijn terug te vinden op de site en in teams. Alle protocollen 
worden geacht uit het hoofd te kennen zodat de medewerkers weten hoe zij moeten handelen als 
er sprake is van een vermoeden is van mishandeling. De medewerkers zijn op de hoogte van wie 
onze aandachtsfunctionaris is, dit is Jolanda. 
 
Ook dient de medewerker bij indiensttreding bij blink de Meldcode Kindermishandeling te 
downloaden op zijn/haar telefoon, zodat zij ten alle tijden de informatie bij de hand hebben. Ook 
houdt de aandacht functionaris het personeel geschoold op het gebied van kindermishandeling.  

Twee dagen per week is Jolanda aanwezig. Als zij niet aanwezig is, is zij tevens achterwacht en kan 
worden gebeld. Een achterwacht is iemand die in geval van calamiteiten gebeld kan worden en 
binnen tien minuten aanwezig is. Binnen blink zijn Debbie, Jolanda en Amanda de achterwachten. 
Wanneer zij niet al aanwezig zijn op de vestigingen, zullen zij binnen 10 minuten aanwezig zijn als 
dat nodig is.  

De genomen maatregelen omtrent kindermishandeling houden in dat alle pedagogisch medewerkers 
in het bezit zijn van een certificaat wat aangeeft dat zij in staat zijn om signalen te herkennen en 
hiernaar te handelen. Deze cursus wordt ieder jaar opnieuw gedaan. Ook is er een protocol 
opgesteld waarvan de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn. 



 

 

 

 

 

 

Alle stagiaires (BOL/BBL) zijn verplicht een presentatie te geven over de Meldcode. Deze 
presentatie wordt gegeven tijdens een werkoverleg en zal onder begeleiding van de aandacht 
functionaris en de stagebegeleider worden gemaakt. Na afloop van deze presentatie wordt er een 
toets afgenomen voor het gehele team. De uitslag van deze toets wordt door de 
beleidsmedewerker/coach meegenomen in beoordeling en planning gesprek. Tevens beoordeeld de 
beleidsmedewerker of de medewerkers wel of niet voldoende op de hoogte zijn van de richtlijnen 
van de Meldcode. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de beleidsmedewerker de medewerker een 
training aanbieden wat betreft de meldcode. Op deze wijze houden we de Meldcode up-to-date. 

Ook worden soorten signalen en het herkennen van signalen vaak besproken tijdens de 
vergaderingen. Door er met elkaar over te praten wordt geïnventariseerd welke signalen er zijn, 
hoe je deze kan herkennen en wat er dan verwacht wordt. Bij vermoedens van of het bespreken van 
signalen kan het team altijd terecht bij de aandachtsfunctionaris. 

Op 14 mei 2019 hebben Amanda en Debbie de bijeenkomst van Augeo Academy “wat zie jij” 
bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst leer je meer over het signaleren van kindermishandeling, de 
verbeterde meldcode en hoe je kinderen kunt steunen. Leerpunten waren: Signaleren; van 
kindermishandeling en hoe de wet meldcode help (gegeven door Marielle Dekker (directeur Augeo), 
Samenwerken; voor veilig opgroeien. Hoe werk je samen? En leer van elkaars verhaal (gegeven door 
Edith Geurt (inhoudsdeskundige Augeo). Steun; bieden aan kinderen. Wat maakt kinderen 
veerkrachtiger en hoe kan een kinderopvang of school bijdragen. (Gegeven door Danny Dijkhuisen 
(ervaringsdeskundige)) en Roely Drijfhout (inhoudsdeskundige Augeo) Naar aanleiding van deze 
bijeenkomst is er een interne training gegeven aan de medewerkers. Deze training is gegeven door 
de Pedagogisch Beleidsmedewerker Coach. 

Vanaf 1 juli 2013 zijn werkgevers in de kinderopvang en peuterspeelzalen verplicht contact op te 
nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij aanwijzingen 
hebben dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind. 

De vertrouwensinspecteur adviseert werkgevers, werknemers en ouders als zij aanwijzingen hebben 
dat een werkgever of werknemer in de kinderopvang seksueel of ander geweld tegen een kind 
gebruikt. De vertrouwensinspecteur adviseert de werkgever, werknemer of ouder wat zij kunnen 
doen. Hij kan helpen bij het doen van aangifte of bij het indienen van een formele klacht. De 
vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een werkgever of werknemer het misdrijf heeft gepleegd. 
Dat doet de politie. De vertrouwensinspecteur is bij wet uitgezonderd van de plicht om aangifte te 
doen en heeft een geheimhoudingsplicht. Wat de vertrouwensinspecteur precies doet, hangt af van 
de melding. Ook heeft de vertrouwensinspecteur een andere rol bij een melding door een 
werkgever dan bij een melding door een werknemer of door een ouder. De vertrouwensinspecteur is 
tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.  

5. Gezondheid  
Meest voorkomende infecties zijn:  

- Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree) 
- Voedselinfectie of voedselvergiftiging  
- Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)  
- Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus) 

 
5.1 Verspreiding via de lucht 
Om het risico op vaak voorkomende infecties tegen te gaan leren wij de kinderen een goede 
hygiëne aan. Wij verplichten de kinderen na hoesten, niezen of neus snuiten de handen te wassen. 
Om verspreiding en besmetting via de lucht te voorkomen staat bij aanwezigheid van kinderen ten 
allen ventilatiesysteem aan. Hierdoor wordt de lucht continu gefilterd. Dit wordt gewaarborgd door 
een CO2 meter die op de groep aanwezig is. Om het moment dat deze oranje licht geeft of rood, 



 

 

weten de medewerkers dat zij ramen open moeten zetten totdat de meter weer groen is. Tevens 
wordt hier een logboek van bijgehouden door de meter, zo is het voor de houder inzichtelijk op te 
vragen hoe dit proces verloopt.  
 

5.2 Verspreiding via voedsel 
Al het voedsel wat bereid wordt op de groep wordt volgens de wet- en regelgeving van de HACCP 
gedaan. Alle pedagogisch medewerkers hebben hiervoor een cursus gevold en zijn in het bezit van 
een certificaat. Tevens moeten de kinderen hun handen wassen voordat zij aan tafel gaan en mogen 
zij niet aan elkaars eten zitten. Het voedsel wordt door de pedagogisch medewerkers of door de 
stagiaires bereid in de keuken. Is er 1 pedagogisch medewerker en 1 stagiaire op de groep dan zal 
het eten klaar gemaakt worden door de stagiaire. Zijn er 2 pedagogisch medewerkers en een 
stagiaire op de groep dan zal en kan het eten gemaakt worden of door de pedagogisch medewerker 
of door een stagiaire. Hierdoor is er ten allertijden zicht op de groep. 

5.3 Verspreiding via oppervlakte 
Om verspreiding via oppervlakte tegen te gaan wordt er elke dag grondig schoongemaakt. Alle eisen 
wat betreft de schoonmaak zijn terug te vinden op de schoonmaaklijsten. Er wordt gebruik gemaakt 
van een dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse schoonmaaklijst. 

5.4 Verspreiding via vervoer van maaltijden 
Om verspreiding via vervoer van de maaltijden van en naar de desbetreffende vestigingen tegen te 
gaan is er een Thermo Future Box inclusief koelelement aanwezig. In deze box is een 
overdrachtsformulier aanwezig. Deze wordt voor het vervoer ingevuld (tijdstip, temperatuur 
voeding) en bij het afleveren ingevuld (tijdstip, temperatuur voeding). De maaltijd wordt tot het 
moment van nuttigen (dezelfde dag) in de koelkast bewaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
6. Locatie specifieke 
Voor de opvang op die locatie Filmwijk zijn de volgende locatie specifieke risico’s aan de orde: 
 
6.1 Het spelen op de klimrekken op schoolplein 

Om dit risico te beperken mogen de kinderen alleen klimmen in de aanwezige 
klimtoestellen op het schoolplein. Er blijft echter altijd een risico doordat kinderen gaan 
klimmen. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is er altijd een pedagogisch medewerker 
aanwezig op het schoolplein wanneer hier kinderen aan het spelen zijn. Tevens hebben wij 
de kinderen duidelijk gemaakt dat ze bij het spelen en het klimmen in de klimtoestellen 
voorzichtig dienen te zijn. De kinderen zijn hierdoor bewust gemaakt van het feit dat ze 
kunnen vallen en weten zij wat zij niet mogen doen om dit risico te minimaliseren. 
 

6.2 Het bereiden van de maaltijden 
Het bereiden van de maaltijden wordt alleen gedaan door medewerkers die in het bezit zijn van 
een HACCP-certificaat waardoor alle maaltijden volgens de juiste richtlijnen worden gemaakt. 
Ook zijn er strikte hygiëneregels voor de keuken en alle kook benodigdheden. Deze worden 
altijd achteraf direct schoongemaakt en vuile spullen komen niet in contact met het eten.  
 
Ook zijn lijsten aanwezig waar wij op bijhouden welke temperatuur de koelkast heeft en 
hoeveel graden het warm eten is na bereiding, dit wordt per dag genoteerd. Het afkoelen van 
eten wordt gedaan in een bak met een laagje koud water. Dit koelt het eten het snelt en 
efficiënts af tot 7 graden zodat het zo snel mogelijk de koelkast in kan. Wanneer het eten bij 
tempraturen een tempratuur van 7 graden heeft, wordt het in de koelkast geplaats voorzien van 
datum. In de koelkast zorgen wij ervoor dat alles in groepen verdeeld wordt denk hierbij aan 
fruit bij elkaar, beleg bij elkaar enz. 
 
Dit risico wordt verder geminimaliseerd doordat de maaltijden op onze vestiging in Muziekwijk 
worden gemaakt. Het is mogelijk dat maaltijden worden vervoerd van Muziekwijk naar 
desbetreffende locatie door middel van een Thermo Future Box inclusief koelelement. In deze 
Box is een overdrachtsformulier aanwezig. Deze wordt voor het vervoeren ingevuld (tijdstip, 
temperatuur voeding) en bij het afleveren wordt dit overdrachtsformulier ook ingevuld (tijdstip, 
temperatuur voeding). De maaltijd wordt tot het moment van nuttigen (dezelfde dag) in de 
koelkast bewaard. 

 
6.3 Het is een openbare buiten speel ruimte 
Het schoolplein is een openbare ruimte die niet volledig is afgesloten. Wanneer er                      
buiten gespeeld wordt zullen alle hekken die gesloten kunnen worden, gesloten blijven.  

De pedagogisch medewerker zal gaan staan op de plek waar het kinderen het schoolplein wel nog af 
kunnen zodat zij deze uitgang blokkeert. Ook hebben alle kinderen ten alle tijden hesjes aan zodat 
het overzichtelijk is welke kinderen er bij de BSO horen. 
  



 

 

 

 

6.4 De locatie is gelegen aan een autoweg 
De kinderen zullen zich nooit bij de autoweg bevinden tijdens een activiteit vanuit de BSO. Ook is 
de mogelijk tot weglopen geminimaliseerd door de bovenstaande benoemde punten, tevens zijn de 
deuren van de locatie ten alle tijden gesloten, de deuren worden nooit geopend door de kinderen. 
Deze risico’s zijn voorafgaand aan de start van de BSO uitvoerig besproken met alle medewerkers en 
de kinderen. Bij nieuwe aanmeldingen zal dit in de eerste opvang- of werkweek elke dag herhaald 
worden. Voor de andere kinderen worden deze regels één keer per maand opnieuw benoemd  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7. Omgang met kleine risico's 
Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van gezondheid 
afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van 
een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.  

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we 
ongelukken of ziekte als gevolg van bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. 
Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen 
we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. 
Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan: 

• Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden 
• Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen 
• Het vergroot sociale vaardigheden 
 
Daarom aanvaarden wij op onze buitenschoolse opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen 
kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om 
risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of 
activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met 
spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan 
ontstaan.  

 

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risico-inventarisatie in 
de map op de groep. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. 
Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een eetmoment of in periodes 
dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Risico-inventarisatie 
8.1 Risico-inventarisatie – Locatie Filmwijk 
In de periode medio September 2021 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart 
gebracht.  

Medio September 2022; Risico -Inventarisatie – Locatie blink – Noorderplassen 

Om het gehele team bij de risico monitor te kunnen betrekken hebben wij diverse pedagogisch 
medewerkers inlogcodes gegeven om tot de risico monitor aan te kunnen passen en tot zich te 
kunnen nemen. Zo is iedereen op de hoogte en kunnen aanpassingen direct worden verwerkt 
doordat het hele team geïnformeerd is.  

De volgende inloggegevens zijn versterkt: 

 

Tevens is er door Melissa en Sigourney een training gevolgd in het werken met de risicomonitor – 
verdieping. Frandaily heeft een training gevolgd in het werken met de risicomonitor - basis. Deze is 
met succes afgerond en alle pedagogisch medewerkers hebben een presentatie hierover aan het 
gehele team gegeven. 

 



 

 

9. Thema’s uitgelicht 

9.1 Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 
het welbevinden van het getroffen kind. In het beleid wordt daarom beschreven hoe het risico op 
grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk 
wordt beperkt. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door alle medewerkers en 
kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische 
grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen onderling. 

Op onze opvang heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende 
maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als 
we merken dat het toch gebeurt; 

● Tijdens vergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om een zo open 
mogelijke cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

● De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. 

● In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je 
met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen 
wat wel en niet toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is.  

● Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald 
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit 
nodig is. 

● Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring). 

● Er zijn duidelijke afspraken over hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 
mishandelt en alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. 

● Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling. 

● Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van 
kindermishandeling. 

Per 01-01-2019 heeft Blink BSO ook een aandachtsfunctionaris; Jolanda. De aandachtsfunctionaris 
heeft een centrale en adviserende rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoeden 
van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. De aandachtsfunctionaris is 
deskundig in het signaleren, handelen en delen van zorg en op de hoogte van de werkwijze van de 
meldcode de afspraken binnen de organisatie. De aandachtsfunctionaris heeft tevens contact met 
externe partijen als bijvoorbeeld Veilig Thuis. Bij afwezigheid van Jolanda vervangt Melissa haar 
rol. 

9.2 Vierogenprincipe 
Wij hanteren geen vier ogen principe op de BSO. Als het kindratio het toelaat, werken medewerkers 
ook zelfstandig op de groep. In geval van calamiteiten kan er een beroep gedaan worden op de 
achterwacht. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.3 Achterwachtregeling blink 
Een achterwacht is in twee situaties nodig: 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij wordt voldaan aan de BKR. In deze 
situatie moet een volwassene op oproep beschikbaar zijn en binnen 15 minuten op de 
locatie aanwezig zijn. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar. 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij niet aan de BKR wordt voldaan 
(drie-uursregeling). In deze situatie moet een tweede volwassene op de locatie aanwezig 
zijn. De afwijkende inzet mag op de dagen van de week verschillen, maar niet per week 
verschillen.  

 
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

Debbie  - 0652031571 
Amanda - 0631913360 
Jolanda  - 0631913360  
Melissa  - 0631913360 
Sigourney         - 0631913360 
 
Debbie, Amanda en Jolanda zullen, wanneer zij opgeroepen worden als achterwacht, binnen 15 
minuten aanwezig zijn op blink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
10 EHBO en BHV-regeling 
 

10.1 EHBO + BHV 
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van 
een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere 
calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben de volgende 
medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO en een BHV diploma:  

● Debbie behaald op 18-11-2021  
● Amanda behaald op 18-11-2021  
● Jolanda behaald op 18-11-2021  
● Frandaily behaald op 01-10-2021  
● Melissa behaald op 18-10-2021  
● Sigourney behaald op 01-10-2021  
● Dilara behaald op 18-10-2021  
● Ilse behaald op 12-01-2022 
● Amber behaald op 12-05-2021 
● Nino behaald op 22-10-2021 
● Astrid behaald op 22-10-2021 
● Ratna behaald op 22-10-2021  
● Amber behaald op 22-02-2022 

   
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op 
elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor 
kinder-EHBO. De certificaten zijn behaald bij Parru EHBO-opleidingen en de cursus wordt altijd 
gegeven door instructeurs die ingeschreven staan bij het Oranje kruis. Na succesvol afronden van de 
EHBO en BHV cursus ontvangen de medewerkers een pasje van PARU en na een aantal weken van 
het Oranje kruis. 
 
 
10.2 Beleid brand melden en blussen 
Alle medewerkers en een aantal stagiaires zijn in staat om op je juiste manier te handelen. Dit door 
middel van een jaarlijkse EHBO en BHV-cursus. Door de cursus zijn alle medewerkers en een aantal 
stagiaires in het bezit van een EHBO en BHV-certificaat. Doordat de cursus elk jaar herhaald wordt 
blijft de informatie tot EHBO en BHV accuraat op de vernieuwde informatie.  

Doordat elke medewerker in het bezit is van het BHV-certificaat is er altijd een BHV'er aanwezig op 
de locatie, de hoofd BHV’er wordt de medewerker die de brand constateert. 
De brandweer wordt op de hoogte gesteld zodra we zeker weten dat de veiligheid van de kinderen 
en de medewerkers gewaarborgd is. 

10.3 Beleid brandveilige materialen en ontstekingsbronnen 
Alle materialen die aanwezig zijn en gebruikt worden op locatie Filmwijk worden behandeld met 
Finivlam. Om druppelend/brandend materiaal in de ruimte te voorkomen worden de materialen 
langs de wanden opgehangen. 
Daarnaast hebben wij op blink Filmwijk geen gasbronnen, wel maken we gebruik van elektrische 
apparaten. De volgende elektrische apparaten zijn aanwezig op Filmwijk: printer, kookplaat, sonos, 
televisie, koffiezetapparaat, waterkoker, airfryer xbox, playstation, chromecast en de meterkast.    



 

 

 

 
10.4 Beleid inrichting en installatie 
Het gebouw is ingericht volgens de regels van de brandveiligheidsinspectie. Ook is er op locatie 
Filmwijk een CO2-meter aanwezig waar de medewerkers geregeld op kijken of de CO2 gehalte in 
het gebouw nog juist is. Ook zijn er brandmelders aanwezig op de locatie, de brandmelders zijn 
aanwezig in de keuken en op de overloop. Tijdens de jaarlijkse controle worden deze gecontroleerd 
en onderhouden door RH Brandveiligheid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

11. Beleidscyclus 
 

11.1 Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid 
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg 
bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende 
welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis 
van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op. De 
voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de 
evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 
 
Tevens staat de beleidscyclus verwerkt in de planning van het Personeelssysteem. Hierdoor is het 
voor alle medewerkers inzichtelijk wanneer er een actie opgepakt en uitgevoerd dient te worden. 

11.2 Welke maatregelen worden genomen? 
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op 
de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Voor een totaaloverzicht 
van te nemen maatregelen wordt verwezen naar de digitale risico-inventarisatie te vinden op 
https://www.veiligheid.nl. 

De belangrijkste actiepunten zijn: 

- Coderen van voedingsmiddelen 
 
11.3 Hoe worden maatregelen geëvalueerd?  
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en 
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we elke week de genomen maatregelen en/of 
ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft 
gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Communicatie en afstemming intern en extern 
 

Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in 
opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders) 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 
bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de 
locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze 
persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.  

Het werkoverleg vindt via de digitale weg plaatst of fysiek. Deze worden 1 keer per week gehouden 
in " Teams" of op locatie. Tevens zijn in Teams omgeving alle documenten die voor de PM'er 
belangrijk zijn om hun functie goed uit te voeren beschikbaar. Alle privacygevoelige informatie 
(personeel, facturen en kind dossier) zijn niet beschikbaar in teams. Deze info is alleen maar 
opvraagbaar bij de directie en bij opvragen moet de info ook verklaarbaar zijn. Tijdens 
vergaderingen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast 
agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 
Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 

Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Daarnaast worden ouders via de nieuwsbrief, kort maar bondige wats-app berichten en 
via de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van 
ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders 
interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen. 

 

  



 

 

 

13. Ondersteuning en melding van klachten 
 
13.1 Voor ouders en medewerkers 
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. 
We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of 
ouder zelf om tot een oplossing te komen. In geval van een klacht wordt ouders vanuit de 
rijksoverheid het volgende stappenplan geboden: 

Stap 1: Klacht indienen bij blink 
U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Deze kunt u mailen 
naar info@blink-bso.nl 

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang 
Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet binnen 6 
weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het 
Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het 
loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de 
kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis.  

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang 
Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie 
Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, 
moet u eerst de interne klachtenprocedure van Blink doorlopen. 

Voor ons interne klachtenbeleid en een klachtenformulier verwijzen u naar onze website. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

14. Veilig ontdekken 
 

14.1 Beleid speelmateriaal 
Als blink speelmateriaal aanschaft is dit passend voor de leeftijd 4 tot en met 13 jaar. Zodra blink 
nieuwe speelmaterialen binnen krijgt wordt dit eerst goed nagelopen, daarnaast maken de 
medewerkers het speelgoed één keer per maand grondig schoongemaakt en gecontroleerd. Mochten 
er gebreken aanwezig zijn zal het speelmateriaal direct gegooid en vervangen worden. 

Kinderen bij blink mogen zelf kiezen waar ze mee gaan spelen, als ze weten waar ze mee willen 
spelen lopen ze eerst naar een medewerker toe om dit aan te geven, vervolgens geeft de 
medewerker toestemming en mogen ze het speelmateriaal zelf pakken. Als ze klaar zijn met het 
speelgoed ruimten de kinderen dit eerst op dit onder begeleiding van een medewerker zodat zeker 
is dat het weer op zijn originele plek komt te staan en dat dit veilig gebeurdt. Na het opruimen mag 
het kind ander speelgoed kiezen om mee te spelen. Mocht een kind moeite hebben om wat nieuws 
te kiezen dan zal de medewerker hierin ondersteunen/stimuleren, uiteindelijk zorgt de medewerker 
dat de regels nageleefd worden.  

Mocht er een nieuw kindje naar blink toekomen, zorgen de medewerkers dat de regels 
doorgenomen worden met hem/haar. In de eerste opvang week nemen we de regels dagelijks met 
het nieuwe kindje door. Voor de totale groep nemen we de regels één keer per maand door. 

14.2 Beleid halen & brengen 
Tijdens het halen en brengen van de kinderen zorgt de desbetreffende medewerker dat de 
overdracht van ouder naar medewerker en van medewerker naar ouder gecommuniceerd wordt en 
dat de informatie duidelijk en goed overkomt. Zodra de medewerker overgenomen wordt door een 
andere collega wordt er altijd een overdracht gedaan van de dag. Hierdoor komt alle informatie bij 
ouders terecht 

Zodra wij met de kinderen een uitstapje hebben weten ouders van tevoren wat wij gaan doen, hoe 
laat wij weg gaan en waar wij naartoe gaan. Dit wordt duidelijk met de ouders gecommuniceerd, 
bij de intake wordt aangegeven of de kinderen met ons mee mogen op uitstapjes. Daarnaast hebben 
we een checklist met wat de medewerkers mee moeten nemen met uitstapjes om alles veilig en 
goed te laten verlopen. 

Als wij een uitje hebben en de kinderen vervoerd moeten worden met de auto zorgen wij ervoor dat 
alle kinderen veilig vervoerd kunnen worden. Zo is er in de auto altijd genoeg plek om alle kinderen 
te kunnen vervoeren. Ook zijn alle auto’s voorzien van verhoogde stoeltjes waar de kinderen kleiner 
dan 1.35 meter op kunnen zitten. 

  



 

 

 

 

14.3 Beleid spelen op hoogte 
Als de medewerkers buiten gaan spelen met de kinderen gebeurt dit alleen op het schoolplein van 
een openbare basisschool voor locatie Filmwijk is dit het schoolplein van de Polygoon. Hier zijn 
alleen gepaste speelmaterialen te vinden die voldoen aan de hoge eisen van de school. De kinderen 
mogen alleen met toezicht van een medewerker gebruik maken van de klim toestellen. Bij het 
klimrek is ten alle tijden een medewerker aanwezig. Op de vogelnestschommel mogen de kinderen 
niet te hoog schommelen, gebeurt dit wel dan moeten de kinderen de schommel verlaten. De 
kinderen van blink zijn op de hoogte van deze regels. 

We hebben met de blinkies afgesproken dat kinderen vanaf vier jaar mogen gebruik maken van het 
klimrek. Als ze er wel op durven te klimmen maar uiteindelijk toch niet naar beneden durven zal 
een medewerker het kind stimuleren om het toch te proberen, natuurlijk wel op een veilige manier. 
Blijkt uiteindelijk dat het toch niet lukt dan zal een medewerker het kindje naar beneden helpen en 
een gesprek voeren over hoe het de volgende keer anders kan. 

Doordat alle speeltoestellen van OBS de Polygoon zijn worden de toestellen jaarlijks gekeurd en 
onderhouden door de school. Bij beschadiging of vernieling wordt het toestel per direct vervangen 
of afgezet.  

14.4 Beleid spelen op snelheid 
De kinderen van blink mogen rennen en steppen op het schoolplein, echter zitten hier ook risico’s 
aan verbonden waarvan de kinderen op de hoogte zijn, denk hierbij aan vallen, stoten of tegen 
elkaar aanbotsen. Ook zal er ten alle tijden een medewerker aanwezig zijn tijdens deze activiteiten 
Op het schoolplein van OBS de Polygoon bevindt zich een stenen pad waarop de kinderen mogen 
steppen en rennen zodat ze andere kinderen kunnen vermijden, de kinderen die geen behoefte 
hebben aan rennen of steppen kunnen zich afzonderen van de andere kinderen zodat ze alsnog 
veilig kunnen spelen. 

De vogelnestschommel is voorzien van een groene mat, deze bevindt zich onder de schommel. De 
afspraak met de kinderen is dat we ons voortbewegen langs de groene mat en daar blijven wachten 
als er gebruik gemaakt wordt van de schommel. 

Als de kinderen graag willen skeeleren is het verplicht om ellenboog-knie-pols bescherming te 
dragen, als ze willen fietsen maken ze gebruik van een helm. 

14.5 Beleid spelen met gevaarlijke voorwerpen 
Over het algemeen maken wij op blink geen gebruik van gevaarlijke voorwerpen, mocht dit wel het 
geval zijn dan is er altijd een medewerker aanwezig die het kind zal begeleiden met het 
desbetreffende voorwerp, daarnaast maken de kinderen gebruik van werkhandschoenen. 
 Op de locatie zelf maken wij geen gebruik van gereedschappen, daar in tegen kan het wel eens 
voorkomen dat we tijdens een uitje gebruik maken van gereedschappen, de kinderen zijn op de 
hoogte van de afspraken met betrekking tot gereedschappen. Alle kinderen zijn welkom om mee te 
doen met de activiteiten als het gaat om gereedschappen en/of gevaarlijke voorwerpen. 

De gevaarlijke voorwerpen die aanwezig zijn op locatie filmwijk liggen achter slot en grendel. De 
kinderen mogen ten alle tijden de keuken niet in, op de locatie zijn grote witte kasten aanwezig 
waar sloten op zitten. De gevaarlijke voorwerpen liggen hoog opgeborgen ook op deze kasten zijn 
sloten aanwezig. De sleutel van de kasten ligt opgeborgen in de besteklade zodat de kinderen deze 
zelf niet kunnen openmaken. 

 

 

 

 



 

 

 

 

14.6 Beleid trek en duwspelen (stoeien) 
Bij voorkeur maken wij op blink geen gebruik van trek- en duwspelen, mochten wij besluiten om 
toch een keertje te gaan touwtrekken dan zorgen de medewerkers ervoor dat de omgeving veilig is. 
Dit houdt in dat er een zachte ondergrond is zodat de kinderen zacht vallen en dat ze zich nergens 
tegen aan kunnen stoten, dit om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Ook is er ten alle 
tijden een medewerker aanwezig die dit soort activiteiten organiseert, deze medewerker grijpt in 
waar nodig is. 

Ook hebben we de afspraak op blink, als iemand stop zegt dan luisteren wij hiernaar en stoppen wij 
ook. 

14.7 Beleid uitstapjes 
Voor uitstapjes is er een duidelijk protocol aanwezig, hierin staat beschreven dat de kinderen ten 
alle tijden een hesje aan hebben die voorzien is van ons logo als wij een uitstapje gaan maken, dat 
de blinkies altijd twee-aan-twee lopen en in de buurt blijven van de medewerkers. De medewerkers 
hebben altijd een lijst mee die voorzien is van de namen van de kinderen, hierdoor kunnen we 
controleren of alle kinderen nog aanwezig zijn. 

Ook staat in ons protocol dat we de regel één op zeven hanteren. Dit houd in dat je met één 
medewerker zeven kinderen mag hebben, als er tussen de zeven en elf kinderen aanwezig zijn dan 
wordt er een vrijwilliger ingezet bij de medewerker. 

Voordat we naar een andere locatie gaan wordt er eerst geïnventariseerd wat de mogelijke risico’s 
er aanwezig kunnen zijn en hoe we deze kunnen vermijden. Van tevoren wordt er gekeken naar de 
opties en wat de meest veilige opties zijn, denk hierbij aan het vervoer (auto, lopen, bus enz). 
Vervolgens worden deze ideeën gedeeld met de andere medewerkers zodat hiermee rekening 
gehouden van worden. Als wij naar een uitje gaan doen we dit meestal ter been, op de fiets of met 
de blink auto. De auto’s die wij gebruiken zijn in het bezit van een geldige APK keuring, ook zijn de 
verzekeringspapieren aanwezig in de auto. Daarnaast zijn de auto’s voorzien van voldoende zitjes 
en/of stoelverhogers. Mochten wij ervoor kiezen om met de fiets te gaan is het verplicht om op de 
fiets een fietszitje gemonteerd te hebben, ook moet de fiets voorzien zijn van alle belangrijke 
delen die werkend zijn, denk hierbij aan de rem, lichten enz. Als wij ervoor kiezen om te gaan 
lopen dan lopen de medewerkers achter de kinderen zodat hij/zij overzicht kan houden over de 
kinderen. Als er twee of drie begeleiders aanwezig zijn zullen deze achterin plaatsnemen de derde 
begeleider zal in het midden plaats nemen. Daarnaast mogen de kinderen pas oversteken zodra de 
begeleider heeft aangegeven dat dit kan, de begeleider zal plaats nemen op het midden van de weg 
om zo tegemoetkomend verkeer tegen te houden als dit nodig is. 

  



 

 

 
 
 
14.8 Beleid spelen op risicovolle plekken 
Op blink hebben wij de volgende afspraken wat betreft spelen op risicovolle plekken: Lucifers en 
aanstekers worden buiten de activiteiten om goed opgeborgen en zijn niet aanwezig op de groep, 
open vuur in blink is niet toegestaan wij koken op een inductieplaat. Wij vermeiden spelen bij open 
water, op warme dagen spelen wij wel met water dit wordt gedaan door middel van de 
tuinsproeier, waterbakken en een opblaasbaar zwembadje waar een laagje water van maximaal 10 
centimeter in ligt, hier zal ten alle tijden een medewerker bij aanwezig zijn. 

De kinderen van blink weten dat zij uit de keuken moeten blijven, er is een kinderhekje aanwezig 
die de kinderen niet zomaar open krijgen, dit hekje is ook en alle tijden gesloten. Op de kast bij 
het hekje is ook een bordje aanwezig waarop staat dat het hek gesloten moet blijven om de 
medewerkers te helpen herinneren. 

Op blink worden alle scherpe hoeken beschermd met hoekbeschermers, hierdoor kan een kind 
zichzelf niet verwonden aan de punten en hoeken, ook zijn er scharnier beschermers aanwezig bij 
de deur dit om te voorkomen dat een kind zijn/haar vingers tussen de deur kan krijgen. De 
stopcontacten zijn voorzien van stopcontact beveiligers, zo kunnen de kinderen niet hun vingers 
en/of andere voorwerpen in het stopcontact steken.  



 

 

 

15. Veilig en gezond gebouw en omgeving 
 

15.1 Beleid inrichting binnenruimte 
Elke ruimte bij blink beschikt over een afzonderlijke speelruimte. Beneden hebben wij lage muurtje 
als afscheiding, zo kunnen wij het overzicht op de groep waarborgen. Van de kinderen wordt geacht 
dat zij lopen op de groep dit om het risico op ongelukken zoveel mogelijk te beperken. 

Alle onveilige stoffen staan in de kasten achter slot en grendel in de keuken. Gevaarlijke stoffen 
zijn in hun oorspronkelijke verpakkingen op een plek waar de kinderen niet bij kunnen. Etiketten 
worden niet verwijderd en zijn goed leesbaar voor de medewerkers. Ook zijn er geen giftige 
planten aanwezig op de locatie, de medicijnen van kind of medewerker liggen in het medicijnkastje 
met de geneesmiddelen erin, deze hangt buiten het bereik van de kinderen en is goed afgesloten 
met een slot. 

Het meubilair op de groep staat langs de kant, dit voorkomt dat het meubilair in de weg kan staan 
voor de kinderen tijdens het spelen of dat ze zich hieraan stoten. Ook zijn onze apparaten veilig 
opgeborgen in de kast, als we gebruik maken van de apparaten zorgen de medewerkers ervoor dat 
snoeren niet tot nauwelijks zichtbaar zijn. 

15.2 Beleid inrichting buitenruimten 
Blink zorgt samen met de Polygoon en de andere opvang dat het schoolplein netjes en schoon is en 
blijft. Zien de medewerkers dat liggen of de kinderen geven aan dat er afval ligt dan gooien we dit 
weg in de aanwezige prullenbakken. Als wij zelf afval hebben zorgen de medewerkers ervoor dat dit 
gelijk in de prullenbak terecht komt.  

De medewerkers van blink zorgen ervoor dat drukke en rustige activiteiten gescheiden blijven om 
onveilige situaties te voorkomen. De spelregels voor het buitenspelen worden herhaaldelijk 
uitgelegd aan de kinderen en wordt er duidelijk gemaakt waar wel en waar niet gespeeld mag 
worden, medewerkers zorgen ervoor dat deze regels nageleefd worden en waar nodig bijgesprongen 
kan worden. Samen met de andere opvang maken wij afspraken zodat er genoeg ruimte is voor 
beide partijen. Als wij een activiteit hebben staan voor op het schoolplein kiezen wij een plek uit 
waar we genoeg ruimte zullen hebben en overleggen wij met de andere opvang of dit mogelijk is. 

Het buitenterrein wordt gecontroleerd op obstakels en/of voorwerpen om struikelgevaar te 
voorkomen, mocht blijken dat een obstakel moeilijk of niet weggehaald kan worden dan zorgen wij 
ervoor dat de Polygoon en de andere opvang op hoogte gesteld wordt over het heersende gevaar. 

15.3 Beleid veilig gebouw 
De deuren van blink zijn voorzien van veiligheidstrips, hierdoor wordt vingerletsel voorkomen, de 
medewerkers zorgen ervoor dat deze nog goed vast zitten door regelmatig te controleren. Voor de 
keuken is een veiligheidshek aanwezig, hierdoor kunnen de kinderen de keuken moeilijk betreden. 
Ook zijn de kinderen op de hoogte van de regels wat betreft de voordeur openen, ze mogen deze 
zelf niet open doen. Onze ramen zijn voorzien van sloten zodat de kinderen deze niet zomaar open 
krijgen, de ramen worden ten alle tijden opengemaakt door een medewerker, de kinderen weten 
dat ze van de ramen af moeten blijven. De medewerker zorgt ervoor dat deze regels nageleefd 
worden. De ramen die boven aanwezig zijn kunnen alleen opengemaakt worden doormiddel van een 
sleutel, deze sleutel is te vinden in het sleutelkastje. De ramen boven worden alleen geopend als er 
een medewerkers aanwezig is boven, dit om ongelukjes te voorkomen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

De muren die aanwezig zijn op blink zijn glad afgewerkt, ook steken er geen scherpe objecten uit, 
eventuele uitstekende schroeven, spijkers en/of oneffenheden zijn aanwezig boven de 1,35 meter.  

De radiatoren die aanwezig zijn, zijn voorzien van een omkasting. Dit om te voorkomen dat 
kinderen in aanraking komen met de hitte van de verwarming. Medewerkers zullen ten alle tijden 
toezicht houden en er extra op letten dat de kinderen van de radiatoren afblijven. 

Ook zijn alle stopcontacten voorzien van stopcontactbeveiligers, elektra is altijd verborgen in 
buiten en stekkerdozen zijn voorzien van een aan en uit knop. Snoeren van elektrische apparaten 
zijn waar nodig opgeborgen, ook zijn de elektrische apparaten opgeborgen in kasten waar de 
kinderen niet bij kunnen. De trap is voorzien van antislip strips en een trapleuning, hierdoor kunnen 
de kinderen niet uitglijden en/of vallen, de kinderen zijn op de hoogte van de regel dat er op de 
trap niet gespeeld wordt en dat ze rustig de trap op en af gaan, de medewerker houdt ten alle 
tijden toezicht op het verkeer van de trap en spreekt kinderen aan waar nodig. De vloer op de 
locatie is voorzien van een zachte PVC vloer die makkelijk schoon te maken is. Medewerkers 
controleren de vloer op gladheid en/of eventuele obstakels, Natte vloeren worden per direct 
schoongemaakt en losliggende spelmaterialen worden opgeruimd. 

15. 4 Beleid gezond binnenmilieu 
Bij blink zijn open ruimtes aanwezig, de medewerkers zorgen ervoor dat er altijd een aangename 
temperatuur is. Dit houdt in dat de thermostaat in de regel altijd op 20 graden staat. Wanneer 
kinderen of leidsters het te koud of te warm vinden, is het mogelijk om de tempratuur aan te 
passen. Ook is er een CO2 meter aanwezig waar de medewerkers oog op houden, zodra de CO2 
meter oranje wordt zorgen de medewerkers ervoor dat er gelucht wordt. De ruimtes bij blink 
worden elke dag grondig schoongemaakt aan de hand van de schoonmaaklijsten. Hiervoor hanteren 
wij dagelijkse-, wekelijkse- en maandelijkse schoonmaaklijsten. De medewerkers dragen zorg over 
de takenlijsten en dat deze zorgvuldig en afgetekend worden. Zij maken niet schoon bij de 
aanwezigheid van de kinderen, behalve de tafels afnemen met een vochtige doek. De vloeren 
worden dagelijks stof gezogen en gedweild. Ook wordt alles met allesreiniger schoongemaakt. Sterk 
chemische middelen worden pas gebruikt nadat alle kinderen het pand hebben verlaten, ook wordt 
na het gebruik de locatie gelucht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

16. Arbo  
16.1 Arbo algemeen 
De medewerkers van blink zijn op de hoogte van de arbo arts, de rechten en plichten van de 
medewerker hangt op het toilet van de medewerkers. Met de bedrijfsarts is een basiscontract 
opgesteld, deze voldoen aan de wettelijke eisen. Voor blink is er geen bedrijfsarts gekozen in 
overleg met de OR, dit omdat de organisatie te klein is. De kwaliteiten en de dienstverlening van de 
bedrijfsarts is vastgelegd in het basiscontract.  

Op blink maken we geen gebruik van een preventiemedewerker, dit omdat er minder dan 25 
medewerkers in dienst zijn, mocht er een preventiemedewerker worden aangesteld zullen deze 
volgende taken vervuld moeten worden: het ondersteunen van de werkgever om optimale 
arbeidsomstandigheden te realiseren (dit gebeurd via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), 
de preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de 
veiligheid/gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf, ondersteund de werkgever bij een plan van 
aanpak, het adviseren en nauw samenwerken met de arbo deskundigen en de ondernemingsraad 
(OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goede 
arbeidsomstandigheden, de preventiemedewerker moet adviseren aan en samenwerken met de 
bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, het (mede)uitvoeren van de arbo-maatregelen ( het 
gebruikelijke is dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, zodat hij/zij er 
dagelijks te vinden is. Met ervaring op de werkvloer levert de preventiemedewerker een actieve 
bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te 
beperken.), De preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen werkgever en werknemers en 
let hierbij op dat er aandacht wordt besteed aan de in de RI&E beschreven risico’s. Momenteel 
worden de bovenstaande taken van de preventiemedewerker uitgevoerd door de manager (Debbie 
Peeterse). Tijdens het wekelijkse werkoverleg wordt dit besproken en aangeboden. Alle gegevens 
over het onderwerp de arboarts staat inzichtelijk vermeld op de WC. 

De medewerkers hebben toegang tot deskundigheid op het gebied van veiligheid en gezondheid, ze 
weten dat ze voor advies contact kunnen nemen met de bedrijfsarts. Ook zijn de medewerkers op 
de hoogte van het feit dat ze met vragen terecht kunnen bij de manager (Debbie Peeterse). 
Daarnaast weten de medewerkers ook dat ze terecht kunnen bij deskundigen denk hierbij aan 
bedrijfsmaatschappelijk,vertrouwenspersoon, ergonoom. 

De flexkrachten worden maandelijks op de hoogte gehouden over eventuele veranderingen die 
hebben plaatsgevonden. Ze kunnen ook ten alle tijden bij de protocollen, het PED en de protocollen 
staan altijd vermeld op de site van blink,hierdoor zijn de flexkrachten op de hoogte van de nieuwe 
ontwikkelingen. 

Stagiaires worden getraind en geschoold als het vaste personeel, stagiaires staan ook altijd 
boventallig en kunnen extra trainingen volgen als hier behoefte aan is. Stagiaires onder de achttien 
jaar mogen nooit alleen kinderen ophalen, ze kunnen voor het PED en de protocollen terecht op de 
site van blink. Hierdoor zijn ze altijd op de hoogte van de nieuwe maatregelen. Stagiaires onder de 
achttien jaar volgen alleen de aantal stage uren en stage tijden zoals deze staan aangegeven op de 
POK, de POK wordt via school/opleiding afgegeven aan blink en wordt door alle partijen voor 
akkoord ondertekend (stagebegeleider blink, stagiaire en begeleider school) 

Nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers worden door de vaste medewerkers goed ingewerkt 
en getraind. Dit houdt concreet in dat zij in de eerste week meelopen naast de vaste medewerker, 
in de tweede week de taken zelf uitvoeren, aangepast op het niveau, onder het toeziend oog van de 
vaste medewerker en in de derde week, mits de tweede week succesvol is verlopen, de taken 
zelfstandig mogen uitvoeren. De PED en de protocollen staan vermeld op de site van blink hierdoor 
zijn nieuwe medewerkers op de hoogte van de actuele status. 

Zwangere medewerkers worden zoveel mogelijk zittend ingezet conform hun eigen behoeftes en 
wat ze op dat moment lichamelijk aankunnen. Dit wordt bepaald door de desbetreffende 
verloskundige waar de zwangere medewerker op dat moment onder behandeling is en indien nodig 



 

 

na overleg met de bedrijfsarts. Er is een mogelijkheid bij blink om te kunnen kolven voordat de 
kinderen aanwezig zijn, de desbetreffende medewerker mag dan zelf kiezen waar zij kan kolven. 

 

 

 

Het aanbieden van een Periodieke Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan de werknemers 
van blink is een wettelijke verplichting. Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van 
de werknemers beoordeeld, op de aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. Medewerkers 
kunnen contact opnemen met de Arbodienst met betrekking tot het laten uitvoeren van een 
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. 

De beleidsmedewerker/coach en manager wonen alle bijeenkomsten van IKK en brancheorganisatie 
kinderopvang bij. Mocht er hierin nieuwe relevant nieuws uitkomen, wordt dit doorgevoerd in het 
beleidsplan en gecommuniceerd naar het team. De communicatie loopt via de 
beleidsmedewerker/coach en wordt meegenomen in de jaarlijkse planning en beoordelingscyclus.  

Tijdens het werkoverleg krijgen de medewerkers de ruimte om aan te geven waar de werkdruk op 
dat moment ligt, dit wordt met het team besproken en dan wordt er gezamenlijk naar een passende 
oplossing gezocht. Hierdoor wordt er per direct een overzicht verkregen waar de werkdruk ligt en 
wat de factoren zijn die de werkdruk veroorzaakt. De werkdruk bij medewerkers zouden kunnen 
liggen in de volgende factoren: mentorschappen, observatie ter behoefte van het mentorschap, 
administratieve last, hoeveelheid werk, werktijden, contacten met leidinggevende, collega’s, 
externe, ingrijpende gebeurtenissen zoals ongevallen, agressie en ongewenst gedrag. De 
bovenstaande gebeurtenissen mogen minimaal per jaar plaatsvinden. 

Blink houdt zich aan de regels omtrent de Arbowet, dit houdt het volgende in: er zijn altijd genoeg 
medewerkers op de groep, er wordt niet langer gewerkt dan toegestaan, indien een medewerker 
ziek is of niet in staat is om te werken zal er binnen het team naar vervanging gezocht worden en 
het rooster wordt in overleg met de medewerker gemaakt hierdoor zijn de medewerkers in staat 
een gezonde werkdruk te realiseren in hun werk.  



 

 

 

 

16.2 Beleid ongewenst gedrag (intern) 
Indien er sprake is van ongewenst gedrag kan de medewerker in gesprek gaan met de 
vertrouwenspersoon (Jolanda), nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon 
zal deze tevens in gesprek gaan met de Manager (Debbie Peeterse). Gezamenlijk zal het probleem 
worden vastgesteld en naar een passende oplossing gezocht worden. Als deze twee dingen opgesteld 
zijn wordt het besproken tijdens de wekelijkse teamvergadering zodat het team ook op de hoogte is 
gesteld. Relevante factoren die zouden kunnen plaatsvinden zijn: verhoudingen man/vrouw, 
agressie door externen en de pedagogen die tijdens de VSO of BSO op de groep staat zou tijdens de 
overdracht van het kind een risico kunnen lopen van ongewenste omgangsvormen.  

Hoe zorgen wij ervoor dat de medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en de leidinggevende van blink 
gewenst gedrag tegenover elkaar blijven tonen? Het gewenste en ongewenste gedrag is vastgelegd 
in ons medewerkershandboek, dit handboek ontvangen alle medewerkers bij het indienst treden van 
blink-bso, het handboek wordt digitaal verstreken.  

Indien er sprake is van ongewenst gedrag zal de leidinggevende de medewerker hierop aanspreken 
en tevens zal er een gespreksverslag worden opgesteld. Dit gespreksverslag zal digitaal worden 
verzonden naar de desbetreffende medewerker. In het verslag is verwerkt dat er sprake is van 
ongewenst gedrag (de desbetreffende informatie zal uitgebreid beschreven worden), de acties die 
verricht moeten worden en de gevolgen die het ongewenste gedrag zullen hebben, De 
leidinggevende hebben een Meldcode training gehad: implementeren van een meldcode 2019. 

De nadelige gevolgen van ongewenst gedrag tussen medewerker en leidinggevende worden beperkt 
door middel van teambuildings activiteiten en teamuitjes. Planningsgesprekken, 
voortgangsgesprekken en alle andere relevante gesprekken worden ten alle tijden gevoerd met de 
medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de leidinggevende.   

  



 

 

 

 

16.3 Beleid BHV 
De BHV cursus die de medewerkers en een aantal stagiaires volgens is gefocust op de kinderopvang 
alle medewerkers en een aantal stagiaires zijn in het bezit van een BHV-certificaat. De cursus wordt 
jaarlijks herhaald zodat iedereen op de hoogte blijft van de actuele status, de cursus vindt elk jaar 
plaats bij dezelfde organisatie. Tijdens het ontruimen is er extra aandacht besteedt aan het zoeken 
van kinderen ook is er op locatie een BHV tas en een EHBO koffer aanwezig. Ook is er op de muur 
een ontruimingsplan aanwezig en worden een jaarlijks minimaal twee brandoefeningen uitgevoerd. 
Via de voordeur is het gebouw snel te ontruimen. 

16.4 Beleid veiligheid van het pand 
Locatie Filmwijk voldoet aan de wettelijke eisen gesteld vanuit de Wet IKK. 
de elektriciteitsvoorzieningen zijn aanwezig in de meterkast, de stopcontacten zijn voorzien van 
stopcontactbeschermers en alle snoeren op locatie zijn weggewerkt. 

16.5 Beleid werkplek 
Jaarlijks worden de afzuigsystemen doodgespoten, ook is een CO2 meter aanwezig op locatie waar 
de medewerkers regelmatig op kijken. 

16.6 Beleid flexwerken en thuiswerken 
De tijden van flexwerken en thuiswerken worden verwerkt in ons Personeelssysteem Shiftbase en 
wordt inzichtelijk gehouden tijdens de wekelijkse teamvergadering. Als je thuiswerkt zijn er 
passende bureau’s en stoelen aanwezig op passende hoogtes. We houdens ons aan de regels van de 
Arbowet 

16.7 Beleid geluid 
Mochten de medewerkers gebruik maken van de boxen die aanwezig zijn zorgen zij ervoor dat de 
muziek op het juiste volume aanstaat, zodra de muziek te hard wordt zorgen de medewerkers 
ervoor dat het volume naar beneden gehaald wordt, hetzelfde geld voor de TV. Zodra het druk 
wordt op de groep zal de muziek uitgezet worden zodat dit niet storend is. De medewerker houdt 
overzicht over de drukte en andere vormen van ruis en zorgt dat dit gehandhaafd wordt. 

16.8 Beleid gevaarlijke stoffen 
Alle gevaarlijke stoffen waar wij gebruik van maken op werk zijn verborgen achter gesloten deuren 
met een kinderslot. Medewerkers worden indien nodig ingelicht over het gebruik van gevaarlijke 
stoffen en gebruiken deze met de juiste bescherming, in het bijzijn van kinderen worden er ten alle 
tijden geen gevaarlijke stoffen gebruikt ook wordt er na het gebruik gelucht. 

16.8 Beleid arbeidsmiddelen 
Alle arbeidsmiddelen die aanwezig zijn op locatie voldoen aan de wettelijke eisen. Mocht er iets 
stuk gaan wordt ervoor gezorgd dat dit zo snel mogelijk vervangen of gerepareerd wordt. Ook 
worden de medewerkers getraind en geschoold om veilig te kunnen werken met de desbetreffende 
arbeidsmiddelen. 

16.9 Beleid vervoer 
De auto’s die aanwezig zijn op locatie zijn voorzien van een inzittende verzekering en de 
medewerkers zijn in het bezit van een rijbewijs B, ook houdt de medewerker zich aan alle 
verkeersregels om de ritten zo veilig mogelijk te laten verlopen.  



 

 

 

 

16.9 Beleid ongewenst gedrag (extern) 
Om ongewenst gedrag extern tegen te gaan houden wij een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder 
de ouders, de uitslag van dit onderzoek wordt door middel van de eerstkomende nieuwsbrief 
gecommuniceerd naar de ouders. Tevens staat de uitkomst vermeld op de site van blink. De ouders 
hebben de keuze om het tevredenheidsonderzoek anoniem in te vullen en hebben de keuze en 
ruimte om hun eigen op en/of aanmerkingen kenbaar te maken. De uitslag van het onderzoek wordt 
ook gedeeld met de medewerkers tijdens de wekelijkse vergadering, tevens is blink aangesloten bij 
de geschillencommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17.1 Protocol overval en inbraak 

Wat verstaat blink onder inbraak? Wij verstaan onder inbraak dat er ongewenst indringers op de 
BSO zonder dat er iemand aanwezig is.  
In het geval van schade of vermissing hanteren wij het volgende stappenplan:  

Stap 1: Als er nog geen alarmmelding is geweest, wordt direct het management op hoogte gesteld. 
Stap 2: De politie (alarmnummer 112) wordt gebeld om eventueel te komen kijken. Er wordt 
aangifte gedaan. 
Stap 3: Niemand zit ergens aan. Zoveel mogelijk blijft intact. Aan de politie wordt gevraagd wat 
wel en niet aangeraakt of bewogen mag worden. 
Stap 4: Indien dit nodig is worden ouders gebeld dat de kinderen niet kunnen komen. Dit wordt 
gedaan door het management.  
Stap 5: Er wordt een lijst gemaakt van spullen die vermist of beschadigd zijn. Dit wordt aan het 
management doorgegeven in verband met de verzekering. 
Stap 6: Alle medewerkers van de locatie worden op de hoogte gebracht van de inbraak. 
 
Wat verstaan wij onder een overval? Wij verstaan onder overval dat er ongewenste indringers zijn op 
de BSO tijdens de openingstijden dat er medewerkers en/of kinderen aanwezig zijn. Degene(n) die 
de overval plegen hebben de intentie om schade een te richten en/of spullen mee te nemen. Dit kan 
gebeuren met of zonder geweldpleging, in beide gevallen hanteren wij het volgende stappenplan: 

Stap 1: Er wordt door de pedagogisch medewerkers zo min mogelijk verzet gepleegd. Er wordt 
gehandeld in het belang van de kinderen en henzelf. 
Stap 2: Als het mogelijk is (de veiligheid van de kinderen en het personeel niet in gevaar brengt) 
wordt 112 gebeld of de Noodknop op de IPhone wordt gebruikt zodat direct contact wordt gelegd 
met 112. 
Stap 3: Indien het alarmnummer niet gebeld is tijdens dat de indringers in het pand aanwezig zijn, 
wordt deze zo snel mogelijk gebeld daarna. Er wordt een zo goed mogelijk signalement van de 
dader(s) en omschrijving van de situatie gegeven. 
Stap 4: Het management wordt op de hoogte gesteld en de achterwachten. 
Stap 5: Ouders van de op dat moment aanwezige kinderen worden per direct gebeld door het 
management. Indien nodig wordt slachtofferhulp (tel. 0900-0101) ingeschakeld. 
Stap 6: Alle medewerkers van de locatie worden op de hoogte gebracht van de overval. 
Stap 7: Evaluatie moment inplannen voor zowel de medewerkers als de ouders van de op dat 
moment aanwezige kinderen en eventueel wijzen op de mogelijkheid tot slachtofferhulp. 
Stap 8: Evaluatie moment inplannen voor alle ouders.  
 
Alle protocollen en plan van aanpakken wordt samengesteld conform de CAO kinderopvang.. 

 

 

  



 

 

 

18. Infectieziektes   
Het is verplicht voor alle medewerkers om de volgende app op hun telefoon te downloaden: 
Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu, deze is opgesteld door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De naam van de app is Kiddi. Hierin wordt uitgebreid informatie 
gegeven over alle infectieziekten, hygiëne, wanneer te melden, gezondheid en wanneer contact 
met de GGD nodig is.  

18.1 Wat zijn infectieziekten? 

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door verschillende soorten bacteriën, virussen, 
parasieten of schimmels. We noemen deze samen ‘ziekteverwekkers’. Sommige zijn onschuldig of 
zelfs nuttig voor de mens, maar de meeste kunnen ziekte veroorzaken. Infectieziekten verspreiden 
zich op de volgende manieren; 

Via de handen, via lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, speeksel, braaksel, ontlasting, enzovoorts), 
via de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of stof), via voorwerpen (speelgoed of 
spenen), via voedsel en water, via dieren (huisdieren en insecten). 

Of een besmetting leidt tot infectie, heeft te maken met verschillende factoren zoals; De 
hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee iemand besmet is, hoe gemakkelijk de ziekteverwekker 
mensen ziek maakt en iemands lichamelijke conditie en/of onderliggende ziektes. 

Verspreiding van ziekteverwekkers worden op blink beperkt door goede hygiëne. Kinderen hebben 
nog een lage weerstand en kunnen erg ziek worden door ziekteverwekkers. Daarom zijn kinderen 
extra kwetsbaar. Zij hebben een grotere kans op het oplopen van een infectieziekte via andere 
kinderen en het gebruik van gezamenlijke spullen en toiletten. Een hygiënische omgeving is 
belangrijk voor de gezondheid van het kind. Hiervoor gelden de basisregels: Breng wat vuil is niet in 
contact met wat schoon is en andersom, maak schoon wat vuil is of gooi het weg. Belangrijk om te 
onthouden is dat je niet altijd aan de buitenkant kunt zien of iets vuil of schoon is. Bij twijfel 
gooien wij het weg.  

Alles begint en eindigt met handhygiëne. Door aandacht te besteden aan hygiëne verkleint blink de 
risico’s op ziektes, denk aan: een schone leefomgeving, goede persoonlijke hygiëne en bewust 
hygiënisch gedrag. 

18.2 Weerstand 
Een goede weerstand betekent dat het lichaam zich voldoende kan beschermen tegen 
ziekteverwekkers. Het lichaam probeert de ziekteverwekkers zo snel mogelijk weg te werken. Soms 
lukt dat niet of gebeurt het niet snel genoeg en wordt het kind ziek. Dit is bij kleine kinderen 
eerder het geval. Kinderen hebben nog een lage weerstand omdat zij deze nog moeten opbouwen. 
 
18.3 Immuniteit 
Immuniteit wordt opgebouwd door het oplopen van een infectie, het krijgen van borstvoeding en 
door vaccinatie. Het lichaam heeft hierdoor antistoffen kunnen aanmaken tegen bepaalde 
ziekteverwekkers. Hierdoor hoeft iemand niet per se ziek te worden als deze nog een keer de 
infectie oploopt. Tegen sommige ziekteverwekkers kun je geen immuniteit opbouwen. Door 
opnieuw met deze ziekteverwekker in aanraking te komen kan iemand steeds weer ziek worden. 
 
18.4 Belang van hygiëne.  
Hygiëne is het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen en oppervlakken, maar ook het 
wassen van de handen of het wassen van het lichaam. Een goede manier van hoesten en niezen 
toepassen is ook hygiëne. Door goede hygiëne houdt blink vuil waarvan de ziekteverwekkers leven 
en de ziekteverwekkers zelf zo veel mogelijk weg van de kinderen. Zo verlaagt blink het risico op 
het verspreiden van infectieziekten en verbetert de gezondheid. 
 

  



 

 

 

 

19. Persoonlijke hygiëne  
In dit hoofdstuk vindt u de normen en adviezen voor de persoonlijke hygiëne van beroepskrachten 
en kinderen. Bij persoonlijke hygiëne kunt u denken aan schone handen, tandenpoetsen, hygiëne bij 
hoesten en niezen tijdens het eventueel helpen bij verschonen bij ongelukjes en het toiletgebruik. 

19.1 Handhygiëne 

Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en overgebracht. Het is daarom belangrijk voor 
de beroepskrachten én de kinderen om de handen goed schoon te houden door deze te wassen met 
water en zeep en goed af te drogen om ziekteverspreiding te beperken. De instructies voor het 
handen wassen staan beschreven in paragraaf 10.1 Handhygiëne. Voor het handen wassen gelden de 
volgende normen: 

Was handen ten minste vóór het bereiden of aanraken van het eten en drinken, het verzorgen van 
een wond en het aanbrengen van crème of zalf. 

Was handen na; het bezoek aan het toilet, het afvegen van de billen van een kind, het contact met 
lichaamsvocht (zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed), het verzorgen van een 
wond en bij zichtbaar of voelbare vuile handen. Het hoesten, niezen of het snuiten van de neus 
(ook bij gebruik van een zakdoek), het buitenspelen, het contact met vuil textiel, afval of de 
afvalbak, het schoonmaken, het uittrekken van handschoenen. 

TIPS:  

Indien de handen niet zichtbaar vuil zijn, dan kunnen de handen van beroepskrachten ook 
ingewreven worden met een hand desinfecterend middel toegelaten door het ctgb. Een hand 
desinfecterend middel kan alleen gebruikt worden bij zichtbaar schone handen. 

Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers vast houden en 
belemmeren een goede handhygiëne. Hiervoor gelden de volgende afspraken; draag geen sieraden 
bij risicovolle handelingen zoals het schoonmaken, wondverzorging, eten bereiden of omkleden van 
een kind na een ongelukje. 

Het wordt aangeraden om helemaal geen horloges, armbanden of ringen te dragen. Mocht dit wel 
het geval zijn, let er met het handenwassen extra goed op om deze ook schoon te maken en goed af 
te drogen. Zeker wanneer er een infectieziekte heerst op de groep. 

19.2 Hoesten en niezen 

Door hoesten en niezen, kunnen ziekteverwekkers zich verspreiden via de lucht. Als een kind deze 
lucht vervolgens inademt kan hij/zij ziek worden. Door te hoesten of te niezen in de handen, kunt u 
of het kind de ziekteverwekkers verder verspreiden via de handen, bijvoorbeeld bij handen 
schudden of het aanraken van voorwerpen. Stoffen zakdoeken of tissues hergebruiken maakt dat u 
de infectieziekten verder verspreidt of de kans geeft om deze te laten groeien in de zakdoeken. Een 
goede hoest- en nieshygiëne vermindert de verspreiding van de ziekteverwekkers. Ook leren wij de 
kinderen aan om te hoesten/niezen in de ellenboog. 

19.3 Toiletgebruik 

Ook op handen en sanitair kan urine en ontlasting komen na een toiletbezoek. Vuile handen kunnen 
ziekteverwekkers op verschillende oppervlakken verspreiden. Denk hierbij aan de spoelknop, de 
kraan, de handdoekhouder, de lichtschakelaar of de deurkruk. Daarom worden de toiletten ten 
minste tweemaal daags schoongemaakt. Mocht bij tussentijdse controle de toiletten vies zijn, wordt 
dit direct schoon gemaakt.  

 



 

 

 

 

20. Schoonmaken en desinfecteren  
In vuil en stof kunnen ook ziekteverwekkers zitten. Door regelmatig schoon te maken, haalt u veel 
van deze ziekteverwekkers weg. Hierdoor verkleint u de kans om ziek te worden. 

Er is een verschil tussen schoonmaken en desinfecteren. Schoonmaken is stof en vuil verwijderen en 
hierdoor ook de meeste ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door te stofzuigen of te dweilen. 
Desinfecteren is het verwijderen van ziekteverwekkers, tot een zo laag niveau dat deze niet meer 
ziekmakend zijn. Dit doet blink pas ná het schoonmaken en in bepaalde situaties zoals bij een 
uitbraak van een ziekte. 

20.1 Schoonmaken 

Goed schoonmaken kost tijd. Als er onvoldoende schoongemaakt is, kunnen er ziekteverwekkers 
achterblijven of zelfs verspreid worden. Voor het goed schoonmaken van blink gelden onder andere 
de volgende normen; 

- Er wordt schoongemaakt van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’ 
- Meubels en voorwerpen maakt blink schoon met een allesreiniger van een huishoudelijk 

schoonmaakmiddel, of gebruikt microvezeldoekjes 
- Blink gebruikt schoonmaakmiddelen alleen met de daarvoor bestemde doeleindes 
- Vervang het filter van de stofzuiger volgens de fabrieksvoorschriften 

 
20.2 Droog schoonmaken 
Droog schoonmaken kan op verschillende manieren gedaan worden door bijvoorbeeld afstoffen, 
stofwissen of stofzuigen. Afstoffen is het schoonmaken van oppervlakken met een droge of vochtige 
doek. Zo komt het stof niet meer in de lucht. Stofwissen is het schoonmaken van een gladde vloer 
met een stofwisapparaat en een droge (wegwerp)doek. Zo verwijdert blink stof en vuil dat los op 
de vloer ligt.  
 
Stofzuigen is ideaal voor het schoonmaken van een tapijt. Het nadeel bij het stofzuigen is dat de 
stofzuiger zeer fijne stofdeeltjes terugblaast en in de lucht verspreidt. Voor het stofzuigen gelden 
de volgende normen; Zuig de ruimtes als er geen kinderen zijn en zet de ramen open tijdens het 
stofzuigen. 
 

20.3 Desinfecteren 
In sommige gevallen, bijvoorbeeld als er een bepaalde ziekte heerst of wanneer een oppervlakte 
besmet raakt met bloed of bloedbijmenging, is het alleen schoonmaken van voorwerpen en 
oppervlakken onvoldoende. Er moet dan na het schoonmaken ook worden gedesinfecteerd. Bij het 
desinfecteren worden ziekteverwekkers op het voorwerp of oppervlakte gedood. Alleen wettelijk 
toegelaten desinfectiemiddelen mogen worden gebruikt. Sommige middelen zijn niet toegestaan 
voor desinfectie van oppervlakken. Sommige producten zijn bijvoorbeeld bedoeld voor desinfectie 
van de huid en zijn niet geschikt om oppervlakken te desinfecteren. 
 
Er zijn verschillende soorten desinfectiemiddelen. Afhankelijk van de reden waarom u gaat 
desinfecteren, bepaalt u welk desinfectiemiddel er gebruikt kan worden. Niet alle 
desinfectiemiddelen hebben namelijk hetzelfde resultaat. Blink desinfecteert alleen met middelen 
die zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb), deze zijn opgenomen in de lijst ‘toegelaten middelen’ van het Ctgb. 

 

 

 

 



 

 

 

 

21. Lichamelijke belasting  
 
21.1 Ergonomisch tillen 
Werken met kleine kinderen is fysiek zwaar. Een goede combinatie tussen het werken met kinderen 
en de beschikbare middelen, draagt bij aan een zo laag mogelijke, lichamelijke belasting. Naast 
een goede houding is werken in een frisse omgeving van belang. Ergonomisch werken betekent dat 
er prettiger, efficiënter, maar ook gezonder wordt gewerkt. En dat er gemakkelijker en minder 
belastend wordt gewerkt. Om te voorkomen dat je na je werk thuis op de bank van vermoeidheid 
instort en om te voorkomen dat je op latere leeftijd met lichamelijke klachten moet leren leven, is 
het belangrijk dat je tijdens het werk op een goede manier met je lichaam omgaat. Om de 
lichamelijke belasting zoveel mogelijk te beperken zijn de volgende regels tot stand gekomen;  

Regel 1: Laat het kind zoveel mogelijk zelf doen 
De beste manier waarop lichamelijke belasting beperkt kan worden is het kind zoveel mogelijk zelf 
te laten doen. Een kind dat zelf door middel van een krukje zelf op de bank kan gaan zitten hoeft 
niet getild te worden, wat weer een tilhandeling uitspaart. Het is van belang het kind te vragen 
mee te helpen waarbij je het kind voldoende tijd moet gunnen. Het zelf laten klimmen, onder 
begeleiding, van kinderen is niet alleen goed voor je eigen gezondheid, het bevordert ook de 
zelfstandigheid van het kind en is goed voor zijn motorische ontwikkeling. 
 
Regel 2: Bereid je taak goed voor 
Loop voordat je de taak gaat uitvoeren deze eerst in gedachten door. Een niet goed georganiseerde 
taak leidt tot onnodige handelingen en dus tot een hogere lichamelijke belasting. Zorg bijvoorbeeld 
dat je voordat je de taak begint alle benodigde spullen bij de hand hebt. Bedenk wat de handigste 
volgorde is om de handelingen uit te voeren. Pas indien mogelijk de werkplek op je eigen 
lichaamsmaten aan. En bereid voordat je de taak begint ook het kind op de handeling voor. 
 
Regel 3: Houd je rug gestrekt  
Bij alle werkzaamheden die je langdurig uitvoert is het belangrijk dat je rug in de S-vorm blijft. 
Hierbij heb je een holling in de onderrug en een bolling in de boven rug. Vermijd het tegelijkertijd 
(zijwaarts) buigen en draaien van de wervelkolom. Probeer hiervoor een goede actieve houding aan 
te wennen. Hierbij kan het helpen je borst naar voren te bewegen. Voorkom draaien in de rug door 
altijd recht voor de last of de werkplek te gaan staan. Gebruik bij het maken van een 
draaibeweging je benen in plaats van je rug door bijvoorbeeld je voeten te verplaatsen.  
 
Regel 4: Werk dicht bij je  
Houd tijdens tillen de last altijd zo dicht mogelijk bij je lichaam. Een last ver van je lichaam levert 
een veel grotere belasting in je rug op dan dezelfde last dicht bij je lichaam. Zorg ook dat je niet te 
ver naar spullen hoeft te reiken. 
 
Regel 5: Gebruik je benen 
Gebruik bij het verplaatsen van lasten over een kleine afstand je benen door je gewicht te 
verplaatsen van de ene op de andere voet. Gebruik bij het maken van een draaibeweging je benen 
in plaats van je rug door je voeten te verplaatsen. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

21.2 Tillen 
Om lichamelijke overbelasting te voorkomen, is het nodig dat het tillen van kinderen en materialen 
op de meest gunstige manier gebeurt en zoveel mogelijk voorkomen wordt. Bovendien zijn 
afspraken gemaakt in de algemene normen voor handelingen en werkhoudingen in de kinderopvang 
die aangeven dat goederen en kinderen zwaarder dan 23 kg niet getild mogen worden. Kinderen en 
goederen onder de 23 kg worden alleen getild met toepassing van de meest gunstige tiltechniek.  
 
Een gunstige tiltechniek is een techniek waarbij je het kind of het voorwerp dat je wilt tillen, zo 
dicht mogelijk bij je lichaam houdt. Dichtbij je lichaam tillen is belangrijker dan dat je rug recht is 
tijdens het tillen. In sommige situaties kan het tillen met een rechte rug zelfs zwaarder voor je 
lichaam zijn dan het tillen met een min of meer gebogen rug. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn 
bij het tillen van iets van de grond. Je knieën kunnen dan verhinderen dat je het voorwerp dichtbij 
je lichaam optilt. In die situatie is je rug wel recht maar het voorwerp is ver van je lichaam af. 
Focus daarom tijdens het tillen op de afstand tot je lichaam in plaats van op de vorm van je rug.  

21.3 Aandachtspunten tijdens het tillen 
Bereid de tilhandeling goed voor, ga recht voor het kind of het voorwerp staan, houd het kind of de 
last zo dicht mogelijk bij je, til in een rustig tempo, til bij voorkeur met twee handen 
(symmetrisch), als je het gewicht van de last niet kent, til voorzichtig. Til zware lasten samen. 
 
Het aanleren van gezond werkgedrag is eenvoudig, maar het volhouden ervan is vaak een stuk 
moeilijker. Toch is het belangrijk om slim en ergonomisch werken voortdurend onder de aandacht 
te brengen en te houden. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid; wijs je collega’s er 
dus op als zij bijvoorbeeld “verkeerd” tillen.  

Gedurende de zwangerschap en de eerste drie maanden na de bevalling mogen vrouwen niet 
worden verplicht meer dan eenmaal per uur meer dan 5 kg te tillen of te dragen. Voor incidentele 
activiteiten geldt dat vrouwen niet kunnen worden verplicht meer dan 10 kg te tillen of te dragen. 

21.4 Kind van de grond tillen 
Kinderen worden opgetild om getroost te worden of om bijvoorbeeld te verzorgen na een val. Als je 
een kind van de grond tilt is de uitgangshouding van het kind erg bepalend voor de manier waarop 
je het kind het beste op kunt tillen. Belangrijk blijft wel dat je je zelf blijft afvragen of het kind 
wel getild hoeft te worden.  
 
  



 

 

22. Hygiënecode 
 

22.1 Beleid boodschappen doen 
De houdbaarheid van levensmiddelen speelt een belangrijke rol bij blink, zeker bij producten waar 
micro-organismen makkelijk uitgroeien. Als de boodschappen aankomen op locatie worden deze 
gelijk op de juiste plekken opgeruimd, denk hierbij aan de koelkast/vriezer enz. Ook worden de 
producten FIFO opgeruimd (first in, first out). Een beschadigde verpakking kan gevolgen hebben 
voor de kwaliteit van het product. Beschadigde producten kunnen besmet raken of andere 
producten besmetten met micro-organismen en/of sneller bederven. Hierdoor is de keuze gemaakt 
dat blink geen gebruikt maakt van beschadigde producten. Bij aankoop van gekoelde en/of 
diepgevroren producten onderbreek je de koeling zodra je het product uit het schap haalt, hoe 
langer het product ongekoeld is hoe hoger de temperatuur wordt. Deze temperatuurstijging stelt 
micro-organismen in staat om uit te groeien. De gekoelde producten worden bewaard tussen de 7 
graden of lager, bevroren producten op -15 graden of lager en warme maaltijden/producten op 60 
graden of hoger.  

22.2 Beleid bewaren levensmiddelen 
Op onze schoonmaaklijst staat dat wij twee keer per week de keukenkastjes schoonmaken. Dit vindt 
plaats op de woensdag en de vrijdag. Dit wordt gecontroleerd door Sigourney die verantwoordelijk 
is voor de schoonmaaklijsten. Als wij zien dat het eerder of vaker nodig is zullen wij dit aanpassen 
in de schoonmaaklijsten en bespreken met Sigourney.  

Ook zijn lijsten aanwezig waar wij op bijhouden welke temperatuur de koelkast heeft en hoeveel 
graden het warm eten is na bereiding, dit wordt per dag genoteerd. Het afkoelen van eten wordt 
gedaan in een bak met een laagje koud water. Dit koelt het eten het snelt en efficiënts af tot 7 
graden zodat het zo snel mogelijk de koelkast in kan. Wanneer het eten bij tempraturen een 
tempratuur van 7 graden heeft, wordt het in de koelkast geplaats voorzien van datum. In de 
koelkast zorgen wij ervoor dat alles in groepen verdeeld wordt denk hierbij aan fruit bij elkaar, 
beleg bij elkaar enz. 

Elke week worden boodschappen besteld, het vlees vriezen wij in en wordt op dezelfde dag van 
ontdooien opgegeten. Ook coderen wij al het etenswaren zodat wij weten wanneer het geopend is 
en wanneer het weg moet. Elke vrijdag worden de etenswaren nagelopen, alles wat geopend is 
wordt weggegooid en de koelkast wordt grondig schoongemaakt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.3 Hygiënevoorschriften corona  

• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijnen gedurende ten minste 20 sec. 
• Gebruik papieren handdoekjes 
• Geen handen schudden 
• Hoesten/niezen in de ellenboog 
• Niet aan je gezicht zitten 
• Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de 
plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots) 
 
Het bereide eten komt niet in contact met rauwe producten. Wij koken alleen wat er voor die dag 
nodig is. De verpakkingen die gebruikt worden, worden altijd gelijk weggegooid in de prullenbak. En 
spullen die gebruikt worden, worden gelijk afgewassen.  

Ten tijde van de Corona is er voor de locatie van de Muziekwijk een locatie specifiek plan 
heropening BSO opgesteld. Dit plan is ook gedeeld met alle ouders. 

Tijdens de COVID-19 controle Blink heeft voor de locatie: elke dag ondersteuning Preventie 
Medewerker aangewezen. Deze medewerker zorgt ervoor dat op basis van een checklist de op dat 
moment geldende COVID-19 maatregelen worden nageleefd. Deze checklist wordt elke dag 
afgetekend en gecontroleerd. 

22.4 Beleidsvoorbereiding 
Het eten zoals vlees wordt in de ochtend tijdens de VSO uit de vriezer gehaald. Het ontdooien van 
het eten vindt plaats in de koelkast. Het avondeten wordt bereid voordat het tijd is om te gaan 
eten. Tijdens de voorbereiding van het eten dragen wij handschoenen, maken wij gebruik van 
verschillende snijplanken, verpakking worden direct weggegooid en wordt alles direct afgewassen. 
Alles in de keuken wordt gedaan volgens de HACCP-richtlijnen. 

22.5 Beleid voedselbereiding 
Koude producten worden altijd in de koelkast bewaard, de temperatuur van de koelkast wordt elke 
dag gemeten en bijgehouden. Als er op blink gebruik wordt maakt van rauwe etenswaren zorgen de 
medewekers ervoor dat dit op de juiste manier en temperatuur verhit wordt. Zij zorgen ervoor dat 
water kookt voordat de producten aan het water worden toegevoegd. Daarna laten de medewerkers 
het lang genoeg koken volgens de HACCP-richtlijnen. Op de kookplaat die op blink gebruikt wordt, 
wordt de temperatuur aangegeven van de plaat. Als het eten bereid is wordt er gebruik gemaakt 
van een thermometer om te kijken of het eten warm genoeg is om opgediend te worden. Op de 
locatie wordt geen gebruik gemaakt van een frituur maar van een airfryer. Deze wordt elke keer na 
gebruik schoongemaakt.  

Het eten voor de kinderen is heel gevarieerd, we hebben verschillende soorten fruit en koekjes. Zo 
is er altijd wat anders voor elke kind, ze mogen elke dag zelf kiezen waar ze zin in hebben. Voor 
het avondeten hebben we elke week een ander weekmenu, de kinderen mogen hun wensen en 
behoeftes benoemen en zullen meegenomen worden naar het menu van de week erna. Ook houden 
we rekening met de verschillende allergieën op locatie. 

22.6 Beleid opwarmen, serveren en consumeren 
Op blink wordt geen gebruik gemaakt van etensresten. Alles wat bereid wordt, wordt vers bereid op 
de dag zelf. Voordat het eten wordt opgediend, wordt eerst de tempratuur genoteerd om zeker te 
weten dat het goed verhit is. Dit houdt in dat de maaltijd een tempratuur heeft bereikt van 
minimaal 70 graden. Pas wanneer de maaltijd is terug gekoeld naar tussen de 60 en 65 graden wordt 
deze geserveerd aan de kinderen. Mocht er gebruik gemaakt worden van de oven/magnetron dan 
wordt dit gedaan in combinatie met bakpapier en wordt deze na elk gebruik grondig gereinigd.  

 

 

 



 

 

 

 

 

22.7 Beleid afruimen en afwassen 
Zodra er gegeten is en het eetmoment voorbij is zorgen de medewerkers ervoor dat alles opgeruimd 
is en wat weg moet in de prullenbak terecht komt. De tafels wordt gelijk afgenomen, de grond 
geveegd en eventuele etenresten verwijderd. Al het bestek en servies wordt eerst voorgespoeld en 
vervolgens in de vaatwasser geplaats. Bij het einde van de dienst zal de vaatwasser aangezet 
worden zodat alles de volgende dag weer schoon is.Tussen deze stappen in worden de handen 
regelmatig gewassen en gedroogd met papieren handdoekjes. Aan het einde van de dienst wordt de 
vuilniszak weggegooid worden.  

22.8 Beleid schoonmaak en onderhoud 
Levensmiddelen komen niet in contact met reinigingsmiddelen doordat de reinigingsmiddelen apart 
in de kast liggen van de schoonmaakmiddelen. Werkoppervlakken en keukenmateriaal worden goed 
onderhouden, dit door middel van het dagelijks schoonmaken na gebruik. De schoonmaak spullen 
zullen ten alle tijden uit de buurt van kinderen gehouden worden. 

  



 

 

 

23. Verzorgen 
 

Op blink zijn er passende banken voor de kinderen. Op de locatie zijn twee banken aanwezig waar 
alle kinderen op kunnen zitten, de banken zijn speciale kinderopvang banken. Er is een verhoging 
voor de kleinere kinderen en de grotere kinderen kunnen hun voeten op de grond zetten.  

Bij blink wordt er gewerkt volgens de HACCP-richtlijnen. Alle medewerkers zijn in het bezit van een 
HACCP-certificaat. Voor dat wij gaan eten wassen wij onze handen met zeep, de kinderen zijn 
bekend met de regels omtrent de hygiëne tijdens het eten. Voor het eten wassen de kinderen hun 
handen met zeep en drogen deze af met een papieren handdoekje. Tijdens het avondeten maken 
de kinderen gebruik van bestek en mogen zij niet aan elkaar eten zitten. 

Als medewerkers warme dranken willen benutten gebeurt dit in de keuken. De kinderen mogen niet 
zonder toestemming de keuken in. Mochten de kinderen behoefte hebben aan thee dan zorgen de 
medewerkers ervoor dat de warme drank op lauwe drinktemperatuur is voordat het geserveerd 
wordt aan de kinderen. 

23.1 Beleid zonbescherming 
Blink vraagt altijd aan de ouders of zij hun kinderen vooraf kunnen insmeren op warme dagen. Zelf 
zorgen de medewerkers ervoor dat de kinderen altijd ingesmeerd worden voordat zij naar buiten 
gaan, mochten zij lang buiten gaan spelen dan worden de kinderen om het uur opnieuw 
ingesmeerd. Als het boven de 25 graden is en de kinderen in hun zwemkleding spelen, moeten zij na 
een tijdje hun shirt weer aan tegen verbranding op hun rug. De kinderen krijgen door de dag heen 
voldoende water/limonade aangeboden. Als de zon erg fel schijnt wordt er zorg gedragen dat de 
kinderen de schaduwplekken opzoeken of wordt er binnen gespeeld. Als het boven de 25 graden is 
stellen wij het hitteprotocol in. Zwembaden staan altijd in de schaduw zodat de kans op 
verbranding wordt verminderd.  

23.2 Beleid dierenbezoek/agrarische kinderopvang 
Momenteel zijn er geen huisdieren aanwezig op blink. Mochten we bezoek krijgen van dieren voor 
bijvoorbeeld een activiteit, wordt er eerst geïnventariseerd of er allergieën zijn. Ook wordt het 
vooraf met ouders gecommuniceerd. Zodra er dieren op de locatie zijn, blijven de kinderen op een 
gepaste afstand, tenzij anders wordt aangegeven door de desbetreffende dierenbegeleider. Ook 
moeten de kinderen hun handen wassen na contact met het dier, van tevoren wordt nagekeken of 
er geen ziektes zijn bij het dier wat eventueel overgedragen kan worden naar de kinderen. 

23.3 Beleid overdracht van ziektekiemen 
Bij binnenkomst worden de kinderen geïnstrueerd om handen te gaan wassen. Ook wassen de 
kinderen hun handen na het hoesten, niezen en contact met ziektekiemen. De medewerkers wassen 
ten alle tijden hun handen bij binnenkomst, handelingen in de keuken en bij aanraking van een 
allergeen. In de tijd van de pandemie wassen de kinderen en medewerkers hun handen extra vaak. 
Ook als het kind heeft gehoest of geniest is het van belang dat het kind gelijk zijn/haar handen 
wast. Ook na het buitenspelen moeten de kinderen en medewerkers hun handen wassen. 
 
Wij willen dat de kinderen/medewerkers niezen of hoesten in hun ellenboog of in ieder geval een 
hand voor de mond, vervolgens moeten de handen gewassen worden met zeep. Tijdens de 
pandemie wordt er verwacht dat zowel de kinderen als medewerkers niezen en hoesten in hun 
ellenboog, handen worden bij binnenkomst gewassen en gedesinfecteerd naar de richtlijnen van het 
RIVM. 
 
Mocht een kind een wondje hebben, geven de medewerkers bij de kinderen aan dat ze van het 
wondje af moeten blijven tegen bacteriën en besmetting. Alle medewerkers zijn in het bezit van 
een EHBO-certificaat en weten hoe ze moeten handelen bij een wondje, elk jaar wordt de EHBO-
cursus herhaalt zodat de kennis actueel blijft. 

 



 

 

 

 

Zodra er sprake is afval op de groep, wordt dit direct in de prullenbak gegooid. De prullenbak staat 
in de keuken zodat de kinderen niet in aanraking komen met het afval. Ook wordt er elke dag aan 
het einde van de dag een nieuwe afvalzak in gedaan zodat de medewerkers de dag erna met een 
schone afvalbak beginnen. Mocht de prullenbak tussentijds volraken wordt de zak direct vervangen 
en buiten in de container afgevoerd. 

Bij het afwassen wordt elke keer gebruik gemaakt van een nieuwe en droge theedoek. Na gebruik 
wordt deze in de wasmand geplaatst en aan het einde van de dag gewassen in de wasmachine. Voor 
het schoonmaken van oppervlaktes worden wegwerp schoonmaakdoekjes gebruikt en deze worden 
na eenmalig gebruik direct weggegooid. 

Het speelgoed op blink wordt maandelijks schoongemaakt. Dit wordt bijgehouden op het 
schoonmaakrooster. Ook is er een medewerker aangewezen die de schoonmaakwerkzaamheden 
controleert. Zichtbaar vies speelgoed wordt direct schoongemaakt. 

Als het warm weer is maakt blink gebruik van een zwembadje. Het zwembadje wordt minimaal 
twee keer per dag ververst met schoon water. Mochten de medewerkers zien dat het water vervuild 
is, dan wordt dit vaker gedaan. Aan het einde van de dag wordt het zwembadje altijd 
schoongespoeld en te drogen neergelegd. De volgende dag wordt deze weer schoongespoeld voor hij 
wordt gebruikt zodat er geen zand of andere bacteriën blijven steken.  

In de zomer maken wij gebruik van bidons waaruit gedronken wordt zo voorkomen we dat er 
beestjes in het drinken terecht komen en deze ingeslikt worden door het kind. Bij bezoek aan het 
bos worden de kinderen na afloop gecontroleerd op teken en worden de ouders op de hoogte 
gesteld van ons bezoek aan het bos en het risico op teken, zodat zij thuis nog kunnen na 
controleren.  

23.4 Beleid medisch handelen 
De medewerkers van blink worden ten alle tijden geïnformeerd bij veranderingen in de protocollen. 
Ook zijn alle medewerkers in het bezit van een EHBO-certificaat. De cursus wordt jaarlijks herhaald 
voor de medewerkers zodat ze op de hoogte zijn van de actuele status, hierdoor is er altijd iemand 
aanwezig met een EHBO-certificaat. De ouders krijgen bij inschrijving alle toestemmingsformulieren 
opgestuurd die ze dan kunnen invullen. 

23.5 Beleid toiletgebruik 
De toiletten die aanwezig zijn op blink worden elke dag minimaal twee keer schoongemaakt, dit 
wordt dan ook afgetekend door de medewerker op de aftekenlijst. Het schoonmaken gebeurt na de 
VSO en aan het einde van de BSO. De medewerkers controleren de toiletten ook tussendoor en 
mocht deze zichtbaar vies zijn dan wordt hij nogmaals schoongemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 1: Certificaten 

EHBO 

● Debbie behaald op 18-11-2021  
● Amanda behaald op 18-11-2021  
● Jolanda behaald op 18-11-2021  
● Romy behaald op 12-09-2020  
● Frandaily behaald op 01-10-2021  
● Melissa behaald op 18-10-2021  
● Sigourney behaald op 01-10-2021  
● Dilara behaald op 18-10-2021  
● Ilse behaald op 03-12-2021  
● Donna behaald op 18-10-2021 
● Nino behaald op 22-10-2021 
● Astrid behaald op 22-10-2021 
● Ratna behaald op 22-10-2021  
●  

Planning voor 2022: verdeeld over de periode oktober, november en december 2022 

De certificaten zijn behaald bij Parru EHBO-opleidingen en genoemd ‘Eerste hulp een baby’s en 
kinderen’ uitgegeven door het Oranje Kruis. 

BHV 

● Debbie behaald op 18-11-2021  
● Amanda behaald op 18-11-2021  
● Jolanda behaald op 18-11-2021  
● Romy behaald op 12-09-2020  
● Frandaily behaald op 01-10-2021  
● Melissa behaald op 18-10-2021  
● Sigourney behaald op 01-10-2021  
● Dilara behaald op 18-10-2021  
● Ilse behaald op 03-12-2021  
● Donna behaald op 18-10-2021 
● Nino behaald op 22-10-2021 
● Astrid behaald op 22-10-2021 
● Ratna behaald op 22-10-2021  

 

Planning voor 2022: verdeeld over de periode oktober, november en december 2022 

De certificaten zijn behaald en worden behaald bij het volgende instituut: 

• Paru BHV Opleidingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Meldcode 
Certificaat Meldcode (Algemeen werken met een Meldcode 2019) 
Certificaat algemeen implementeren van de meldcode 2019: 
Behaald Mei 2019: Amanda en Debbie 
Medio Oktober 2019: Jolanda (aandachtsfunctionaris). 

Certificaat Meldcode (Algemeen werken met een Meldcode 2020) 
Certificaat algemeen implementeren van de meldcode (herhaling) 2020: 
Behaald Januari 2020: Debbie 
Behaald Janurari 2020: Amanda 
Behaald Januari 2020: Jolanda (aandachtsfunctionaris). 
 
HACCP 
Alle medewerkers van blink. 

Controle Brandblusser 
Firma Para brandbeveiliging voert de controle Brandveiligheid uit bij blink. De laatste controle 
heeft plaatsgevonden op: 24-09-2021 de volgende controle staat gepland op oktober 2022. Door 
middel van deze jaarlijkse controle blijft blink up to date wat betreft de wettelijke eisen voor het 
duidelijk te herkennen blusmiddelen en of er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn in het gebouw 
aan de David Nivenweg 1. 

Controle Ventilatiesysteem:  
Gasservice Flevoland B.V. 
Controle uitgevoerd in: Januari 2021 
Planning Controle: Januari 2022 
 
 
Controle Legionella 
Firma Strooming 
Controle uitgevoerd in: 7 Juni 2021 
Planning Controle: 4x per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


